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BUDGETAR


EUROPAPARLAMENTET





SLUTGILTIGT ANTAGANDE
av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011
(2011/125/EU, Euratom)
EUROPAPARLAMENTETS TALMAN AVGER DENNA FÖRKLARING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314,
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,
med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (1),
med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (2),
med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin
och sund ekonomisk förvaltning (3), särskilt den fleråriga budgetramen som föreskrivs i del I och anges i bilaga I,
med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 som kommissionen lade fram den 27 april 2010,
med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens budget som rådet antog den 12 augusti 2010,
med beaktande av ändringsskrivelse nr 1/2011 till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 som kommissionen
lade fram den 15 september 2010,
med beaktande av parlamentets resolution av den 20 oktober 2010 om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011
så som det ändrats av rådet,
med beaktande av de ändringar som Europaparlamentet antog den 20 oktober 2010 till förslaget till allmän budget,
med beaktande av talmannens skrivelse av den 22 oktober 2010 där han, i samförstånd med rådets ordförande, sammankallade till ett möte i
förlikningskommittén den 27 oktober 2010,
med beaktande av skrivelsen från rådets ordförande av den 25 oktober 2010 där han informerade om att rådet kanske inte skulle godkänna alla
de ändringar som parlamentet antagit,
med beaktande av ändringsskrivelserna nr 2/2011 och nr 3/2011 till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 som
kommissionen lade fram den 11 oktober 2010 respektive den 20 oktober 2010,
(1) EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
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med beaktande av att förlikningskommittén inte uppnådde enighet om ett gemensamt förslag inom de 21 dagar som avses i artikel 314.6 i för
draget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av det nya förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 som kommissionen lade fram den 26 november
2010 i enlighet med artikel 314.8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens budget som rådet antog den 10 december 2010,
med beaktande av artiklarna 75b, 75d och 75e i parlamentets arbetsordning,
med beaktande av parlamentets godkännande av rådets ståndpunkt den 15 december 2010.
HÄRIGENOM FÖRKLARAS FÖLJANDE.

Enda artikel
Det förfarande som avses i artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har fullföljts och Europeiska unionens allmänna budget
för budgetåret 2011 har slutgiltigt antagits.
Utfärdad i Strasbourg den 15 december 2010.
J. BUZEK

Europaparlamentets talman
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A. INLEDNING OCH FINANSIERING AV DEN ALLMÄNNA BUDGETEN

INLEDNING
Europeiska unionens allmänna budget är det dokument i vilket samtliga inkomster och utgifter som bedöms bli nödvändiga för Europeiska unio
nen och Europeiska atomenergigemenskapen införs och godkänns för varje budgetår.
Vid upprättandet och genomförandet av budgeten bör de budgeträttsliga grundprinciperna iakttas – enhet, universalitet, specificering och ettår
ighet – liksom principerna om riktighet i budgeten, jämvikt, en enda beräkningsenhet, sund ekonomisk förvaltning samt öppenhet.
— Principen om enhet och principen om riktighet i budgeten innebär att alla Europeiska unionens inkomster och utgifter, när dessa hör under bud
geten, ska samlas och föras in i ett enda dokument.
— Ettårsprincipen avser att budgeten röstas igenom för ett år i taget och att de anslag som godkänns för budgetåret i fråga, såväl i fråga om åta
ganden som betalningar, som regel måste utnyttjas under loppet av det budgetåret.
— Enligt jämviktsprincipen ska inkomstprognoserna för budgetåret överensstämma med anslagen för betalningar för samma budgetår. Finansie
ring genom lån av ett eventuellt budgetunderskott stämmer inte överens med systemet för gemenskapernas egna medel och är alltså inte
tillåten.
— Enligt principen om en enda beräkningsenhet ska budgeten upprättas och genomföras i euro och räkenskaperna redovisas i euro.
— Principen om universalitet innebär att de totala inkomsterna täcker alla anslag för betalningar, med förbehåll för vissa inkomster (med begräns
ning) som används för att finansiera specifika utgifter. Alla inkomster och utgifter ska tas upp som bruttobelopp i budgeten utan att justeras
mot varandra.
— Principen om specificering innebär att anslag endast får godkännas för ett specifikt ändamål, för att på så sätt undvika all risk för sammanbland
ning mellan anslag.
— Budgetanslagen ska användas enligt principen om sund ekonomisk förvaltning, det vill säga i enlighet med principerna om sparsamhet, effekti
vitet och ändamålsenlighet.
— Budgeten upprättas enligt principen om öppenhet vilken säkerställer god information om budgetens genomförande och om redovisningen.
För att utöka öppenheten i förvaltningen i fråga om målen om sund ekonomisk förvaltning, och i all synnerhet effektivitet och ändamålsenlighet,
redovisas budgetens anslag och resurser efter ändamål, dvs. grunden för verksamheterna (verksamhetsbaserad budgetering).
De utgifter som godkänns genom denna budget uppgår till 141 909 398 849 EUR i åtagandebemyndiganden och 126 527 133 762 EUR i betal
ningsbemyndiganden, vilket innebär en ökning med 0,25 % respektive 2,90 % jämfört med 2010 års budget.
De budgeterade inkomsterna uppgår till totalt 126 527 133 762 EUR. Den enhetliga uttagssatsen för momsbaserade egna medel är 0,30 % (utom
för Österrike, Tyskland, Nederländerna och Sverige vars uttagssatser har fastställts till 0,225 %, 0,15 %, 0,10 % respektive 0,10 %) medan satsen
för BNI-baserade egna medel ligger på 0,7538 %. Traditionella egna medel (tullar och sockeravgifter) utgör 13,26 % av den totala finansieringen
av 2011 års budget. De egna medel som baseras på mervärdesskatt (momsmedel) utgör 10,90 % och de BNI-baserade medlen 74,72 %. För kate
gorin ”övriga inkomster” förutses ett totalbelopp på 1 421 368 232 EUR.
De egna medel som krävs för finansieringen av budgeten 2011 motsvarar 1,00 % av sammanlagd BNI, vilket ligger under det tak på 1,23 % av
BNI som fastställts enligt beräkningsmetoden i artikel 3.1 i rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska
gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17).
I följande tabeller redovisas de olika leden i finansieringen av 2011 års budget.
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Anslag som ska täckas under budgetåret 2011 enligt artikel 1 i rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om
systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel
UTGIFTER
Beskrivning

Budget 2011

Budget 2010 (1)

Förändring (%)

1. Hållbar tillväxt

53 279 897 424

47 647 241 763

+ 11,82

2. Skydd och förvaltning av naturresurser

56 378 918 184

58 135 640 809

– 3,02

3. Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

1 459 246 345

1 477 871 910

– 1,26

4. EU som global partner

7 237 527 520

7 787 695 183

– 7,06

5. Administration

8 171 544 289

7 907 468 861

+ 3,34

126 527 133 762

122 955 918 526

+ 2,90

Utgifter, totalt (2)

(1) Beloppen i denna kolumn är de i 2010 års budget (EUT L 64, 12.3.2010, s. 1) plus ändringsbudgetarna nr 1–8/2010.
(2) Artikel 310.1 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (tidigare artikel 268 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen) har följande
lydelse: ”Budgetens inkomster och utgifter ska balansera varandra.”
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INKOMSTER
Beskrivning

Budget 2011

Diverse inkomster (avdelningarna 4–9)

1 421 368 232

Budget 2010 (1)

Förändring (%)

1 432 338 606

– 0,77

Disponibla överskott från det föregående budgetåret
(kapitel 3 0, artikel 3 0 0)

p.m.

Överskott av egna medel på grund av återbetalning av
överskott från Garantifonden för åtgärder avseende
tredjeland (kapitel 3 0, artikel 3 0 2)

p.m.

p.m.

—

Överskott av egna medel från mervärdesskatt och
BNI-grundade egna medel från tidigare budgetår
(kapitlen 3 1 och 3 2)

p.m.

p.m.

—

Inkomster, avdelningarna 3–9, totalt

2 253 591 199

—

1 421 368 232

3 685 929 805

– 61,44

Tullar och sockeravgifter, nettobelopp (kapitlen 1 1
och 1 2)

16 777 100 000

15 719 200 000

+ 6,73

Egna medel från mervärdesskatt till enhetlig sats
(tabellerna 1 och 2, kapitel 1 3)

13 786 799 525

13 277 325 100

+ 3,84

Återstår att finansiera med kompletterande egna medel
(från BNI, tabell 3 och kapitel 1 4)

94 541 866 005

90 273 463 621

+ 4,73

125 105 765 530

119 269 988 721

+ 4,89

126 527 133 762

122 955 918 526

+ 2,90

Anslagen ska täckas av de egna medel som avses i
artikel 2 i beslut 2007/436/EG, Euratom (2)
Inkomster, totalt (3)

(1) Beloppen i denna kolumn är de i 2010 års budget (EUT L 64, 12.3.2010, s. 1) plus ändringsbudgetarna nr 1–8/2010.
(2) För 2010 års budget har de egna medlen fastställts på grundval av den budgetprognos som antogs vid det 148:e sammanträdet i rådgivande kommittén för egna medel
den 18 maj 2010.
(3) Artikel 310.1 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (tidigare artikel 268 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen) har följande
lydelse: ”Budgetens inkomster och utgifter ska balansera varandra.”
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TABELL 1
Utjämning av de harmoniserade underlagen för egna medel från mervärdesskatt (moms) enligt artikel 2.1 b i beslut 2007/436/EG,
Euratom

Medlemsstat

1 % av icke utjäm
nat beräkningsun
derlag för moms

1 % av BNI

Utjämningssats
(%)

1 % av BNI mul
tiplicerat med
utjämningssatsen

1 % av utjämnat
beräkningsunderlag
för moms (1)

Medlemsstater med
utjämnat momsunderlag

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

50

1 808 445 500

1 490 188 000

1 490 188 000

Belgien

3 616 891 000

Bulgarien

166 799 000

348 101 000

50

174 050 500

166 799 000

Tjeckien

661 192 000

1 398 582 000

50

699 291 000

661 192 000

Danmark

960 047 000

2 447 431 000

50

1 223 715 500

960 047 000

Tyskland

10 786 131 000

25 498 136 000

50

12 749 068 000

10 786 131 000

Estland

67 256 000

137 606 000

50

68 803 000

67 256 000

Irland

671 307 000

1 329 568 000

50

664 784 000

664 784 000

1 068 721 000

2 326 192 000

50

1 163 096 000

1 068 721 000

Grekland
Spanien

3 980 274 000

10 530 906 000

50

5 265 453 000

3 980 274 000

Frankrike

8 957 675 000

20 468 603 000

50

10 234 301 500

8 957 675 000

Italien

6 217 429 000

15 802 535 000

50

7 901 267 500

6 217 429 000

Irland

Cypern

167 385 000

173 886 000

50

86 943 000

86 943 000

Lettland

67 515 000

171 066 000

50

85 533 000

67 515 000

Litauen

139 817 000

272 430 000

50

136 215 000

136 215 000

Litauen

Luxemburg

203 892 000

292 046 000

50

146 023 000

146 023 000

Luxemburg

Ungern

435 758 000

989 419 000

50

494 709 500

435 758 000

43 813 000

57 711 000

50

28 855 500

28 855 500

Nederländerna

2 971 670 000

6 033 982 000

50

3 016 991 000

2 971 670 000

Malta

Österrike

1 300 651 000

2 882 680 000

50

1 441 340 000

1 300 651 000

Polen

2 046 902 000

3 683 272 000

50

1 841 636 000

1 841 636 000

Portugal

1 016 939 000

1 633 378 000

50

816 689 000

816 689 000

Rumänien

484 272 000

1 280 218 000

50

640 109 000

484 272 000

Slovenien

192 557 000

356 079 000

50

178 039 500

178 039 500

Slovakien

265 882 000

688 108 000

50

344 054 000

265 882 000

Finland

804 121 000

1 830 942 000

50

915 471 000

804 121 000

Sverige

1 538 220 000

3 505 588 000

50

1 752 794 000

1 538 220 000

Förenade kungariket

8 557 834 000

17 661 074 000

50

8 830 537 000

8 557 834 000

55 264 247 000

125 416 430 000

62 708 215 000

54 680 820 000

Totalt

(1) Beräkningsunderlaget överskrider inte 50 % av BNI.

Cypern

Malta

Polen
Portugal

Slovenien
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TABELL 2
Fördelning av egna medel som härrör från mervärdesskatt (moms) enligt artikel 2.1 b i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 1 3)
1 % av det utjämnade momsunderlaget

Enhetlig sats för egna momsmedel (1)
(%)

Egna medel från moms till enhetlig sats

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

1 490 188 000

0,300

447 056 400

Bulgarien

166 799 000

0,300

50 039 700

Tjeckien

661 192 000

0,300

198 357 600

Danmark

960 047 000

0,300

288 014 100

Tyskland

10 786 131 000

0,150

1 617 919 650

Medlemsstater

Belgien

Estland

67 256 000

0,300

20 176 800

Irland

664 784 000

0,300

199 435 200

Grekland

1 068 721 000

0,300

320 616 300

Spanien

3 980 274 000

0,300

1 194 082 200

Frankrike

8 957 675 000

0,300

2 687 302 500

Italien

6 217 429 000

0,300

1 865 228 700

86 943 000

0,300

26 082 900

Cypern
Lettland

67 515 000

0,300

20 254 500

Litauen

136 215 000

0,300

40 864 500

Luxemburg

146 023 000

0,300

43 806 900

Ungern

435 758 000

0,300

130 727 400

28 855 500

0,300

8 656 650

Nederländerna

2 971 670 000

0,100

297 167 000

Österrike

1 300 651 000

0,225

292 646 475

Polen

Malta

1 841 636 000

0,300

552 490 800

Portugal

816 689 000

0,300

245 006 700

Rumänien

484 272 000

0,300

145 281 600

Slovenien

178 039 500

0,300

53 411 850

Slovakien

265 882 000

0,300

79 764 600

Finland

804 121 000

0,300

241 236 300

Sverige

1 538 220 000

0,100

153 822 000

8 557 834 000

0,300

Förenade kungariket
Totalt

54 680 820 000

2 567 350 200
13 786 799 525

(1) Under perioden 2007–2013 ska den fasta uttagssatsen för mervärdeskatt för Österrike vara 0,225 %, för Tyskland 0,15 % och för Nederländerna och Sverige 0,10 %.
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TABELL 3
Fastställande av den enhetliga procentsatsen och fördelningen av egna medel som ska betalas in på grundval av
bruttonationalinkomsten (”ytterligare egna medel”) i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 1 4)
Medlemsstat

1 % av BNI

Enhetlig procentsats för ytterligare egna
medel

Ytterligare egna medel till den enhet
liga procentsatsen

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

3 616 891 000

Belgien

2 726 497 830

348 101 000

262 406 752

Tjeckien

1 398 582 000

1 054 284 132

Danmark

2 447 431 000

1 844 931 271

Tyskland

25 498 136 000

19 221 096 928

137 606 000

103 730 652

1 329 568 000

1 002 259 749

Grekland

2 326 192 000

1 753 538 451

Spanien

10 530 906 000

7 938 445 577

Frankrike

20 468 603 000

15 429 716 203

Italien

15 802 535 000

11 912 323 979

Bulgarien

Estland
Irland

Cypern

173 886 000

Lettland

171 066 000

Litauen

272 430 000

205 364 166

Luxemburg

292 046 000

220 151 170

Ungern

989 419 000

745 847 402

57 711 000

43 503 914

Nederländerna

6 033 982 000

4 548 558 093

Österrike

2 882 680 000

2 173 032 244

Polen

3 683 272 000

2 776 537 395

Portugal

1 633 378 000

1 231 278 900

Rumänien

1 280 218 000

965 058 554

Slovenien

356 079 000

268 420 757

Slovakien

688 108 000

518 712 057

Finland

1 830 942 000

1 380 207 308

Sverige

3 505 588 000

2 642 595 001

17 661 074 000

13 313 334 558

125 416 430 000

94 541 866 005

Malta

Förenade kungariket
Totalt

( ) Beräkning av procentsats: (94 541 866 005)/(125 416 430 000) = 0,753823609912991.
1

131 079 372
0,7538236 (1)

128 953 590
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TABELL 4
Beräkning av bruttominskningen av Nederländernas och Sveriges BNI-baserade bidrag samt finansieringen av denna bruttominskning,
i enlighet med artikel 2.5 i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 1 6)

Medlemsstater

Bruttominskning

Andelar av BNIberäkningsgrunden

BNI-grundat belopp som til
lämpas på bruttominskningen

Finansiering av bruttominsk
ningen till förmån för Neder
länderna och Sverige

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgien

2,88

23 934 277

23 934 277

Bulgarien

0,28

2 303 510

2 303 510

Tjeckien

1,12

9 254 923

9 254 923

Danmark

1,95

16 195 537

16 195 537

Tyskland

20,33

168 730 393

168 730 393

Estland

0,11

910 589

910 589

Irland

1,06

8 798 233

8 798 233

Grekland

1,85

15 393 254

15 393 254

Spanien

8,40

69 686 816

69 686 816

Frankrike

16,32

135 448 153

135 448 153

Italien

12,60

104 571 093

104 571 093

Cypern

0,14

1 150 667

1 150 667

Lettland

0,14

1 132 006

1 132 006

Litauen

0,22

1 802 768

1 802 768

Luxemburg

0,23

1 932 574

1 932 574

Ungern

0,79

6 547 344

6 547 344

Malta

0,05

381 895

381 895

4,81

39 929 040

– 625 110 923

– 665 039 963

Nederländerna
Österrike

2,30

19 075 737

19 075 737

Polen

2,94

24 373 544

24 373 544

Portugal

1,30

10 808 653

10 808 653

Rumänien

1,02

8 471 666

8 471 666

Slovenien

0,28

2 356 304

2 356 304

Slovakien

0,55

4 553 460

4 553 460

Finland

1,46

12 116 006

12 116 006

Sverige

– 164 885 941

Förenade kungariket
Totalt

– 829 925 904

2,80

23 197 744

– 141 688 197

14,08

116 869 718

116 869 718

100,—

829 925 904

0

BNP-deflator för EU enligt vårprognosen 2010:
a) EU-25 2004 = 107,4023 / b) EU-25 2006 = 112,1509 / c) EU-27 2006 = 112,4894 / d) EU-27 2011 = 118,4172
Samlat belopp för Nederländerna i 2011 års priser:
605 000 000 euro × [(b/a) × (d/c)] = 665 039 963 EUR
Samlat belopp för Sverige i 2011 års priser:
150 000 000 euro × [(b/a) × (d/c)] = 164 885 941 EUR
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TABELL 5
Korrigering av budgetobalanser till förmån för Förenade kungariket för budgetåret 2010 enligt artikel 4 i beslut 2007/436/EG,
Euratom (kapitel 1 5)
Beskrivning

Korrigeringskoefficient (1) (%)

1. Förenade kungarikets andel av det totala beräkningsunderlaget för moms (%)

15,3816

2. Förenade kungarikets andel av de totala fördelade utgifterna efter justering för
utgifter inför anslutningen (%)

8,1222

3. (1) – (2)

7,2593

Belopp

112 118 871 234

4. Totala fördelade utgifter
5 Föranslutningsutgifter (2) = (5a + 5b)

25 444 654 082

5a. Utgifter för stöd inför anslutningen

2 981 845 806

5b. Utgifter i samband med artikel 4.1 g

22 462 808 276

6. Totala fördelade utgifter, justerade för föranslutningsutgifter = (4) – (5)

86 674 217 152

7. Ursprungsbeloppet för korrigeringen till förmån för Förenade kungariket =
(3) × (6) × 0,66

4 152 698 471

8. Förenade kungarikets fördel ( )

1 046 923 607

9. Förenade kungarikets korrigering, kärnbelopp = (7) – (8)

3 105 774 864

3

10. Förenade kungarikets icke-avsedda vinster (4)
11. Korrigering till förmån för Förenade kungariket = (9) – (10)

26 548 215
3 079 226 649

( ) Procentsatserna är avrundade.
(2) Beloppet för föranslutningsutgifterna motsvarar: i) betalningar till de tio nya medlemsstaterna (som anslöt sig till unionen 1 maj 2004) med hjälp av 2003 års anslag,
justerade med EU:s BPN-deflator åren 2004 2009, liksom även betalningar till Bulgarien och Rumänien med hjälp av 2006 års anslag, justerade med EU:s BPN-deflator
för 2007–2009, och ii) de totala fördelade utgifterna i dessa medlemsstater, utom direkta utbetalningar till jordbruket och marknadsrelaterade utgifter samt den del av
utgifterna för landsbygdsutveckling som härrör från garantisektionen vid EUGFJ. Detta belopp har dragits av från de totala fördelade utgifterna för att utgifter som inte
kompenseras före utvidgningen inte heller ska kompenseras i efterhand.
(3) Förenade kungarikets förmån motsvarar effekterna av övergången till utjämnade beräkningsunderlag för moms och införandet av BNI-baserade egna medel.
(4) De icke-avsedda vinsterna motsvarar den fördel som Förenade kungariket har genom höjningen – från 10 % till 25 % från och med den 1 januari 2001 – av den pro
centandel av de egna medlen som medlemsstaterna behåller för att täcka sina egna uppbördsavgifter.
1
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Enligt artikel 4.2 i beslut 2007/436/EG, Euratom får den höjning av Förenade kungarikets bidrag som följer av den minskning av de
fördelade utgifterna till följd av utgifter inför anslutningen som avses i punkt 1 g i den artikeln under perioden 2007–2013 inte
överstiga 10 500 000 000 EUR i 2004 års priser. Beloppen anges i tabellen nedan.
De brittiska korrigeringarna 2007–2012
Förändring av ursprungsbelopp med hänsyn till tröskeln på 10,5 miljarder EUR
(2007 års beslut om egna medel jämfört med 2000 års beslut), i EUR

Förändring
i löpande
priser

Förändring
i 2004 års
fasta priser

A) Förenade kungarikets korrigering för 2007

0

0

B) Förenade kungarikets korrigering för 2008

– 299 990 334

– 278 238 906

C) Förenade kungarikets korrigering för 2009

– 1 349 647 274

– 1 270 060 542

D) Förenade kungarikets korrigering för 2010

– 2 280 386 723

– 2 106 891 926

E) Förenade kungarikets korrigering för 2011

ej tillämpligt

ej tillämpligt

F) Förenade kungarikets korrigering för 2012

ej tillämpligt

ej tillämpligt

G) Summan av förändringarna = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

– 3 930 024 332

– 3 655 191 375
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TABELL 6
Beräkning av finansieringen av korrigeringen till förmån för Förenade kungariket, fastställd till – 3 079 226 649 EUR (kapitel 1 5)

Medlemsstat

Andelar av BNIberäkningsgrun
den

Andelar utom
Förenade
kungariket

Andelar utom
Tyskland,
Nederländerna,
Österrike,
Sverige och För
enade kungari
ket

(1)

(2)

(3)

3/4 av Tysk
lands, Neder
ländernas,
Österrikes och
Sveriges andel
i ”Andelar
utom Förenade
kungariket” (2)

Kolumn (4) för
delat enligt
nyckeln i
kolumn (3)

Finansieringsnyckel

Finansierings
nyckel tilläm
pad på
korrigeringen

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgien

2,88

3,36

5,18

1,37

4,72

145 448 571

Bulgarien

0,28

0,32

0,50

0,13

0,45

13 998 429

Tjeckien

1,12

1,30

2,—

0,53

1,83

56 242 158

0,92

3,20

98 420 257

0,—

5,92

182 159 254

Danmark

1,95

2,27

3,50

Tyskland

20,33

23,66

0,—

Estland

0,11

0,13

0,20

0,05

0,18

5 533 646

Irland

1,06

1,23

1,90

0,50

1,74

53 466 849

Grekland

1,85

2,16

3,33

0,88

3,04

93 544 788

Spanien

8,40

9,77

15,08

3,98

13,75

423 486 700

Frankrike

16,32

19,—

29,31

7,74

26,73

823 118 270

– 17,75

Italien

12,60

14,67

22,63

5,97

20,64

635 478 409

Cypern

0,14

0,16

0,25

0,07

0,23

6 992 600

Lettland

0,14

0,16

0,24

0,06

0,22

6 879 197

Litauen

0,22

0,25

0,39

0,10

0,36

10 955 418

Luxemburg

0,23

0,27

0,42

0,11

0,38

11 744 250

Ungern

0,79

0,92

1,42

0,37

1,29

39 788 199

Malta

0,05

0,05

0,08

0,02

0,08

2 320 773

Nederländerna

4,81

5,60

0,—

– 4,20

0,—

1,40

43 106 902

Österrike

2,30

2,68

0,—

– 2,01

0,—

0,67

20 593 930

Polen

2,94

3,42

5,27

1,39

4,81

148 117 997

Portugal

1,30

1,52

2,34

0,62

2,13

65 684 174

Rumänien

1,02

1,19

1,83

0,48

1,67

51 482 303

Slovenien

0,28

0,33

0,51

0,13

0,47

14 319 254

Slovakien

0,55

0,64

0,99

0,26

0,90

27 671 369

Finland

1,46

1,70

2,62

Sverige

2,80

3,25

0,—

14,08

0,—

0,—

100,—

100,—

100,—

Förenade kungariket
Totalt

Beräkningarna görs med 15 decimaler.

– 2,44

– 26,39

0,69

2,39

73 628 953

0,—

0,81

25 043 999

0,—

0,—

0

26,39

100,—

3 079 226 649
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TABELL 7
Sammanfattning av finansieringen ( ) av den allmänna budgeten med uppgift om typ av egna medel för varje medlemsstat
1

Medlemsstat

Sockeravgifter
netto (75 %)

(1)

(3) = (1) + (2)

6 600 000 1 512 400 000 1 519 000 000
400 000
55 400 000
55 800 000
3 400 000
193 300 000
196 700 000
3 400 000
318 500 000
321 900 000
26 300 000 3 403 800 000 3 430 100 000
0
16 800 000
16 800 000
0
178 200 000
178 200 000
1 400 000
155 000 000
156 400 000
4 700 000 1 056 600 000 1 061 300 000
30 900 000 1 357 500 000 1 388 400 000
4 700 000 1 795 300 000 1 800 000 000
0
33 200 000
33 200 000
0
21 100 000
21 100 000
800 000
47 900 000
48 700 000
0
12 300 000
12 300 000
2 000 000
112 200 000
114 200 000
0
10 100 000
10 100 000
7 300 000 2 039 100 000 2 046 400 000
3 200 000
168 100 000
171 300 000
12 800 000
379 500 000
392 300 000
200 000
131 300 000
131 500 000
1 000 000
142 300 000
143 300 000
0
78 800 000
78 800 000
1 400 000
93 400 000
94 800 000
800 000
138 000 000
138 800 000
2 600 000
450 300 000
452 900 000
9 500 000 2 753 300 000 2 762 800 000
123 400 000 16 653 700 000 16 777 100 000

(4)

Momsbaserade
egna medel

BNI-baserade egna
medel

(5)

(6)

506 333 333
447 056 400
18 600 000
50 039 700
65 566 667
198 357 600
107 300 000
288 014 100
1 143 366 662 1 617 919 650
5 600 000
20 176 800
59 400 000
199 435 200
52 133 334
320 616 300
353 766 667 1 194 082 200
462 800 000 2 687 302 500
600 000 000 1 865 228 700
11 066 667
26 082 900
7 033 333
20 254 500
16 233 334
40 864 500
4 100 000
43 806 900
38 066 667
130 727 400
3 366 667
8 656 650
682 133 333
297 167 000
57 100 000
292 646 475
130 766 667
552 490 800
43 833 334
245 006 700
47 766 667
145 281 600
26 266 667
53 411 850
31 600 000
79 764 600
46 266 667
241 236 300
150 966 667
153 822 000
920 933 334 2 567 350 200
5 592 366 667 13 786 799 525

2 726 497 830
262 406 752
1 054 284 132
1 844 931 271
19 221 096 928
103 730 652
1 002 259 749
1 753 538 451
7 938 445 577
15 429 716 203
11 912 323 979
131 079 372
128 953 590
205 364 166
220 151 170
745 847 402
43 503 914
4 548 558 093
2 173 032 244
2 776 537 395
1 231 278 900
965 058 554
268 420 757
518 712 057
1 380 207 308
2 642 595 001
13 313 334 558
94 541 866 005

Minskning Neder Korrigering till
länderna och
förmån för För
Sverige
enade kungariket

(7)

(8)

23 934 277
145 448 571
2 303 510
13 998 429
9 254 923
56 242 158
16 195 537
98 420 257
168 730 393
182 159 254
910 589
5 533 646
8 798 233
53 466 849
15 393 254
93 544 788
69 686 816
423 486 700
135 448 153
823 118 270
104 571 093
635 478 409
1 150 667
6 992 600
1 132 006
6 879 197
1 802 768
10 955 418
1 932 574
11 744 250
6 547 344
39 788 199
381 895
2 320 773
– 625 110 923
43 106 902
19 075 737
20 593 930
24 373 544
148 117 997
10 808 653
65 684 174
8 471 666
51 482 303
2 356 304
14 319 254
4 553 460
27 671 369
12 116 006
73 628 953
– 141 688 197
25 043 999
116 869 718 – 3 079 226 649
0
0

Nationella bidrag
totalt

(9) = (5) + (6) +
(7) + (8)
3 342 937 078
328 748 391
1 318 138 813
2 247 561 165
21 189 906 225
130 351 687
1 263 960 031
2 183 092 793
9 625 701 293
19 075 585 126
14 517 602 181
165 305 539
157 219 293
258 986 852
277 634 894
922 910 345
54 863 232
4 263 721 072
2 505 348 386
3 501 519 736
1 552 778 427
1 170 294 123
338 508 165
630 701 486
1 707 188 567
2 679 772 803
12 918 327 827
108 328 665 530

Andelar av
total finan
siering (%)

Egna medel
totalt (2)

(10)

(11) = (3) + (9)

3,09
4 861 937 078
0,30
384 548 391
1,22
1 514 838 813
2,07
2 569 461 165
19,56 24 620 006 225
0,12
147 151 687
1,17
1 442 160 031
2,02
2 339 492 793
8,89 10 687 001 293
17,61 20 463 985 126
13,40 16 317 602 181
0,15
198 505 539
0,15
178 319 293
0,24
307 686 852
0,26
289 934 894
0,85
1 037 110 345
0,05
64 963 232
3,94
6 310 121 072
2,31
2 676 648 386
3,23
3 893 819 736
1,43
1 684 278 427
1,08
1 313 594 123
0,31
417 308 165
0,58
725 501 486
1,58
1 845 988 567
2,47
3 132 672 803
11,93 15 681 127 827
100,— 125 105 765 530

Europeiska unionens officiella tidning

Belgien
Bulgarien
Tjeckien
Danmark
Tyskland
Estland
Irland
Grekland
Spanien
Frankrike
Italien
Cypern
Lettland
Litauen
Luxemburg
Ungern
Malta
Nederländerna
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Slovenien
Slovakien
Finland
Sverige
Förenade kungariket
Totalt

Momsbaserade och BNI-baserade egna medel, inbegripet justeringar

Kostnader för
Traditionella egna uppbörd (25 % av
Tullavgifter, netto
medel totalt, netto
TEM brutto)
(75 %)
(75 %)
(symboliskt
anslag)

(2)

SV

Traditionella egna medel (TEM)

(1) Symboliskt anslag (p.m.) (egna medel + övriga inkomster = totala inkomster = totala utgifter); (125 105 765 530 + 1 421 368 232 = 126 527 133 762 = 126 527 133 762)
(2) Egna medel totalt som procentsats av BNI: (125 105 765 530)/(12 541 643 000 000) = 1,00 %; tak för egna medel som procentsats av BNI: 1,23 %.
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B. SAMLADE INKOMSTER REDOVISADE PER BUDGETRUBRIK
Avdelning

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

Budgetåret 2009

2 253 591 199

330 078 341,24

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

30 000 000

30 000 000

4 559 416 721,52

123 000 000

123 000 000

932 990 431,87

1

EGNA MEDEL

3

ÖVERSKOTT, SALDON OCH JUSTERINGAR

4

INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA
ELLER ANDRA UNIONSORGAN

5

INKOMSTER
FRÅN
VERKSAMHET

6

AVGIFTER OCH BIDRAG INOM RAMEN FÖR OLIKA UNIONS- ELLER
GEMENSKAPSAVTAL OCH UNIONS- ELLER GEMENSKAPSPROGRAM

7

DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER

8

UPP- OCH UTLÅNING

438 717

9

DIVERSE INKOMSTER

30 210 000

30 210 000

66 423 842,85

126 527 133 762

122 955 918 526

117 625 569 759,42

INSTITUTIONERNAS

p.m.

ADMINISTRATIVA

TOTALSUMMA

p.m.

3 678 263,68
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AVDELNING 1
EGNA MEDEL
KAPITEL 1 1 — AVGIFTER OCH LIKNANDE FASTSTÄLLDA INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA ORGANISATIONEN AV
MARKNADEN FÖR SOCKER (ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM)
KAPITEL 1 2 — TULLAR OCH ANDRA AVGIFTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM
KAPITEL 1 3 — EGNA MEDEL FRÅN MERVÄRDESSKATT I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 B I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM
KAPITEL 1 4 — EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED
ARTIKEL 2.1 C I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 1 1
110

Produktionsavgifter för regleringsåret 2005/2006 och föregående år

p.m.

p.m.

– 2 283 540,09

111

Produktionsavgifter för lagring av socker

p.m.

p.m.

14 450 440,21

113

Produktionsavgifter på C-socker, C-isoglukos och C-inulinsirap som inte
exporteras, samt på socker- och isoglukosersättning inom C-kvoten

117

Produktionsavgift

118

Engångsbelopp avseende tilläggskvot för socker och tilläggskvot för iso
glukos

p.m.

p.m.

0,—

119

Överskottsavgift

p.m.

p.m.

944 778,39

p.m.
123 400 000

p.m.
123 400 000

397 365,75
118 080 852,61

KAPITEL 1 1 TOTALT

123 400 000

123 400 000

131 589 896,87

Tullar och andra avgifter i enlighet med artikel 2.1 a i beslut
2007/436/EG, Euratom

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

KAPITEL 1 2 TOTALT

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

Egna medel från mervärdesskatt i enlighet med artikel 2.1 b i beslut
2007/436/EG, Euratom

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

KAPITEL 1 3 TOTALT

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

KAPITEL 1 2
120

KAPITEL 1 3
130

KAPITEL 1 4
140

Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlig
het med artikel 2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

KAPITEL 1 4 TOTALT

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10
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KAPITEL 1 5 — KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN
KAPITEL 1 6 — BRUTTOMINSKNING AV NEDERLÄNDERNAS OCH SVERIGES ÅRLIGA BNI-BASERADE BIDRAG
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 1 5
150

Korrigering av obalanser i budgeten som beviljas Förenade kungariket i
enlighet med artiklarna 4 och 5 i beslut 2007/436/EG, Euratom

0

0

– 315 228 368,69

KAPITEL 1 5 TOTALT

0

0

– 315 228 368,69

Bruttominskning av Nederländernas och Sveriges årliga BNI-baserade
bidrag i enlighet med artikel 2.5 i beslut 2007/436/EG, Euratom

0

0

4 142 307,78

KAPITEL 1 6 TOTALT

0

0

4 142 307,78

Avdelning 1 – Totalt

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

KAPITEL 1 6
160
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AVDELNING 1
EGNA MEDEL
KAPITEL 1 1 — AVGIFTER OCH LIKNANDE FASTSTÄLLDA INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA ORGANISATIONEN AV
MARKNADEN FÖR SOCKER (ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM)

110

Produktionsavgifter för regleringsåret 2005/2006 och föregående år
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

– 2 283 540,09

Anmärkningar
Enligt den gemensamma marknadsorganisationen för socker var producenter av socker, isoglukos och inulinsirap tvungna att
betala grundproduktionsavgifter samt B-avgifter. Avgifterna var avsedda att täcka utgifterna för marknadsstödet. För närva
rande sammanhänger de belopp som förs in under denna artikel med revideringen av tidigare fastställda avgifter. Avgifter för
regleringsåren 2007/2008 och påföljande år förs in under artikel 1 1 7 i detta kapitel som en ”produktionsavgift”.
Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.
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 beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163,
23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.
Medlemsstater

Belgien
Bulgarien
Tjeckien
Danmark
Tyskland
Estland
Irland
Grekland
Spanien
Frankrike
Italien
Cypern
Lettland
Litauen
Luxemburg
Ungern
Malta
Nederländerna
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Slovenien
Slovakien
Finland
Sverige
Förenade kungariket
Artikel 1 1 0 – Totalt

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

p.m.
—
p.m.
p.m.
p.m.
—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
p.m.
p.m.
—
p.m.
—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

p.m.
—
p.m.
p.m.
p.m.
—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
p.m.
p.m.
—
p.m.
—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
– 2 283 540,09
0,—

p.m.

p.m.

– 2 283 540,09
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KAPITEL 1 1 — AVGIFTER OCH LIKNANDE FASTSTÄLLDA INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA ORGANISATIONEN AV
MARKNADEN FÖR SOCKER (ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM) (forts.)

111

Produktionsavgifter för lagring av socker
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

14 450 440,21

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för inkomster från avgifter som tas ut av de nya medlemsstaterna i de fall sockerlager som anses utgöra
överskott inte tagits bort i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 60/2004 av den 14 januari 2004 om övergångs
åtgärder inom sockersektorn med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Slo
veniens och Slovakiens anslutning (EUT L 9, 15.1.2004, s. 8).
Denna artikel är även avsedd för inkomster från resterande avgifter för lagring av socker, eftersom denna avgift för lagring av
socker har avskaffats genom 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).
Artikeln täcker också utestående belopp i enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 65/82 av den 13 januari
1982 om tillämpningsföreskrifter för överföring av socker till påföljande regleringsår (EGT L 9, 14.1.1982, s. 14), i de fall skyl
digheten att lagra socker inte efterlevs och vid underlåtenhet att erlägga de belopp som anges i rådets förordning (EEG)
nr 1789/81 av den 30 juni 1981 om allmänna bestämmelser för systemet med minimilager inom sockersektorn (EGT L 177,
1.7.1981, s. 39) i de fall de allmänna bestämmelserna för systemet med minimiregler inom sockersektorn inte efterlevs.
Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.
Rättslig grund
Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163,
23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.
Medlemsstater

Belgien
Bulgarien
Tjeckien
Danmark
Tyskland
Estland
Irland
Grekland
Spanien
Frankrike
Italien
Cypern
Lettland
Litauen
Luxemburg
Ungern
Malta
Nederländerna
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Slovenien
Slovakien
Finland
Sverige
Förenade kungariket
Artikel 1 1 1 – Totalt

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
8 566 175,25
0,—
0,—
303 588,38
0,—
0,—
3 748 404,19
813 292,38
0,—
0,—
0,—
229 645,13
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
789 334,88
0,—
0,—
0,—

p.m.

p.m.

14 450 440,21
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KAPITEL 1 1 — AVGIFTER OCH LIKNANDE FASTSTÄLLDA INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA ORGANISATIONEN AV
MARKNADEN FÖR SOCKER (ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM) (forts.)

113

Produktionsavgifter på C-socker, C-isoglukos och C-inulinsirap som inte exporteras, samt på socker- och isoglukosersätt
ning inom C-kvoten
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

397 365,75

Anmärkningar
Produktionsavgifter på C-socker, C-isoglukos och C-inulinsirap som inte exporteras. Artikeln omfattar också avgifterna på
socker- och isoglukosersättning inom C-kvoten.
Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.
Rättslig grund
Kommissionens förordning (EEG) nr 2670/81 av den 14 september 1981 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för sock
erproduktion utöver kvoten (EGT L 262, 16.9.1981, s. 14).
Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163,
23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.
Medlemsstater

Belgien

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarien

—

—

0,—

Tjeckien

p.m.

p.m.

0,—

Danmark

p.m.

p.m.

0,—

Tyskland

p.m.

p.m.

397 365,75

Estland

—

—

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grekland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

0,—

Frankrike

p.m.

p.m.

0,—

Italien

p.m.

p.m.

0,—

Cypern

—

—

0,—

Lettland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

Nederländerna

p.m.

p.m.

0,—

Österrike

p.m.

p.m.

0,—

Polen

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumänien

—

—

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakien

p.m.

p.m.

0,—

Finland

p.m.

p.m.

0,—

Sverige

p.m.

p.m.

0,—

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

397 365,75

Luxemburg
Ungern
Malta

Artikel 1 1 3 – Totalt
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KAPITEL 1 1 — AVGIFTER OCH LIKNANDE FASTSTÄLLDA INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA ORGANISATIONEN AV
MARKNADEN FÖR SOCKER (ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM) (forts.)

117

Produktionsavgift
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

123 400 000

Budgetåret 2009

123 400 000

118 080 852,61

Anmärkningar
Enligt den nuvarande gemensamma organisationen av marknaden för socker ska en produktionsavgift tas ut av företag som pro
ducerar socker, isoglukos eller inulinsirap.
Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.
Rättslig grund
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), särskilt artikel 16.
Kommissionens förordning (EG) nr 952/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 318/2006 i fråga om förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet (EUT L 178, 1.7.2006, s. 39).
Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163,
23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.
Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruks
marknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”)
(EUT L 299, 16.11.2007, s. 1), särskilt artikel 51.
Medlemsstater

Budget 2011

Belgien

Budget 2010

Genomförande 2009

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

400 000

400 000

401 391,—

Tjeckien

3 400 000

3 400 000

2 917 573,02

Danmark

3 400 000

3 400 000

3 356 485,49

Tyskland

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Bulgarien

Estland

—

—

Irland

p.m.

p.m.
1 400 000

Grekland

0,—
0,—
1 400 000

1 428 318,—

Spanien

4 700 000

4 700 000

5 428 011,31

Frankrike

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

4 700 000

4 721 627,25

4 700 000

Italien
Cypern

—

—

0,—

Lettland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

800 000

Luxemburg

—

Ungern

2 000 000

Malta

800 000

812 268,—

2 000 000

1 570 176,64

—

—

0,—

—

0,—

Nederländerna

7 300 000

7 300 000

7 243 992,—

Österrike

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

12 800 000

12 800 000

9 289 822,03

200 000

200 000

56 250,—

1 000 000

1 000 000

886 934,09

1 400 000

1 400 000

1 317 300,75

Finland

800 000

800 000

728 991,—

Sverige

2 600 000

2 600 000

2 283 540,09

Förenade kungariket

9 500 000

9 500 000

8 604 745,44

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

Polen
Portugal
Rumänien
p.m.

Slovenien
Slovakien

Artikel 1 1 7 – Totalt

p.m.

0,—
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KAPITEL 1 1 — AVGIFTER OCH LIKNANDE FASTSTÄLLDA INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA ORGANISATIONEN AV
MARKNADEN FÖR SOCKER (ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM) (forts.)

118

Engångsbelopp avseende tilläggskvot för socker och tilläggskvot för isoglukos
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Ett engångsbelopp uttas på den tilläggskvot för socker eller tilläggskvot för isoglukos som har tilldelats företag i enlighet med
artikel 58 i förordning (EG) nr 1234/2007.
Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.
Rättslig grund
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), särskilt artikel 8 och artikel 9.2 och 9.3.
Kommissionens förordning (EG) nr 952/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 318/2006 i fråga om förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet (EUT L 178, 1.7.2006, s. 39).
Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163,
23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.
Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruks
marknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”)
(EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).
Budget 2011

Budget 2010

Belgien

Medlemsstater

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarien

p.m.

p.m.

0,—

Tjeckien

p.m.

p.m.

0,—

Danmark

p.m.

p.m.

0,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0,—

Estland

—

—

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grekland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

0,—

Frankrike

p.m.

p.m.

0,—

Italien

p.m.

p.m.

0,—

Cypern

—

—

0,—

Lettland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

Nederländerna

p.m.

p.m.

0,—

Österrike

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg
Ungern
Malta

Genomförande 2009

Polen

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumänien

p.m.

p.m.

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakien

p.m.

p.m.

0,—

Finland

p.m.

p.m.

0,—

Sverige

p.m.

p.m.

0,—

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 8 – Totalt
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KAPITEL 1 1 — AVGIFTER OCH LIKNANDE FASTSTÄLLDA INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA ORGANISATIONEN AV
MARKNADEN FÖR SOCKER (ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM) (forts.)
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Överskottsavgift
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

944 778,39

Anmärkningar
En överskottsavgift ska påföras och av medlemsstaterna tas ut av berörda företag som finns inom deras territorium i enlighet
med artikel 64 i förordning (EG) nr 1234/2007.
Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.
Rättslig grund
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), särskilt artikel 15.
Kommissionens förordning (EG) nr 967/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 318/2006 i fråga om sockerproduktion utöver kvoterna (EUT L 176, 30.6.2006, s. 22).
Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163,
23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.
Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruks
marknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”)
(EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).
Budget 2011

Budget 2010

Belgien

Medlemsstater

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Bulgarien

p.m.

p.m.

0,—

Tjeckien

p.m.

p.m.

0,—

Danmark

p.m.

p.m.

0,—

Tyskland

p.m.

p.m.

914 135,91

Estland

—

—

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grekland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

0,—

Frankrike

p.m.

p.m.

0,—

Italien

p.m.

p.m.

0,—

Cypern

—

—

0,—

Lettland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

p.m.

p.m.

0,—

—

—

Nederländerna

p.m.

p.m.

24 549,—

Österrike

p.m.

p.m.

0,—

Polen

p.m.

p.m.

661,60

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumänien

p.m.

p.m.

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakien

p.m.

p.m.

0,—

Finland

p.m.

p.m.

5 431,88

Sverige

p.m.

p.m.

0,—

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

944 778,39

Luxemburg
Ungern
Malta

Artikel 1 1 9 – Totalt
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KAPITEL 1 2 — TULLAR OCH ANDRA AVGIFTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM
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Tullar och andra avgifter i enlighet med artikel 2.1 a i beslut 2007/436/EG, Euratom
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

16 653 700 000

Budgetåret 2009

15 595 800 000

14 396 633 126,11

Anmärkningar
Användningen av tullar som egna medel för att finansiera gemensamma utgifter är den logiska konsekvensen av varornas fria
rörlighet inom unionen. Denna artikel kan inbegripa avgifter, bidrag, tilläggs- eller utjämningsbelopp, fyllnadsbelopp, tullar
enligt gemensamma tulltaxan eller liknande avgifter som fastställts eller kommer att fastställas av unionens institutioner för han
del med tredjeland samt tullar på produkter som omfattades av fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen som nu upp
hört att gälla.
Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.
Rättslig grund
Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163,
23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.
Medlemsstater

Belgien

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

1 512 400 000

1 440 400 000

1 416 348 750,37

Bulgarien

55 400 000

52 700 000

52 479 088,83

Tjeckien

193 300 000

177 400 000

163 922 845,39

Danmark

318 500 000

301 900 000

279 428 734,82

Tyskland

3 403 800 000

3 154 600 000

2 918 247 776,52

Estland

16 800 000

15 800 000

15 469 809,84

Irland

178 200 000

172 200 000

176 611 433,74

Grekland

155 000 000

163 000 000

189 364 822,79

Spanien

1 056 600 000

1 036 900 000

996 031 086,69

Frankrike

1 357 500 000

1 280 600 000

1 232 048 660,10

Italien

1 795 300 000

1 701 700 000

1 500 633 974,65

Cypern

33 200 000

31 200 000

30 743 797,10

Lettland

21 100 000

19 500 000

17 644 652,81

Litauen

47 900 000

44 200 000

39 491 948,33

Luxemburg

12 300 000

11 400 000

10 751 834,84

112 200 000

100 000 000

91 334 442,06

Ungern
Malta

10 100 000

9 800 000

9 415 724,53

2 039 100 000

1 877 200 000

1 713 822 982,41

168 100 000

159 900 000

153 700 810,60

Polen

379 500 000

336 000 000

290 198 607,—

Portugal

131 300 000

128 200 000

117 590 627,11

Rumänien

142 300 000

131 200 000

123 398 781,78

Slovenien

78 800 000

73 500 000

68 829 554,96

Slovakien

93 400 000

88 200 000

81 479 931,89

Finland

138 000 000

124 900 000

114 122 566,77

Sverige

450 300 000

422 300 000

370 099 306,19

Nederländerna
Österrike

Förenade kungariket
Artikel 1 2 0 – Totalt

2 753 300 000

2 541 100 000

2 223 420 573,99

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

I/31

KAPITEL 1 3 — EGNA MEDEL FRÅN MERVÄRDESSKATT I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 B I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM
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Egna medel från mervärdesskatt i enlighet med artikel 2.1 b i beslut 2007/436/EG, Euratom
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

13 786 799 525

Budgetåret 2009

13 277 325 100

13 742 628 001,31

Anmärkningar
Den för alla medlemsstater enhetlig procentsats på de harmoniserade beräkningsunderlagen för mervärdesskatt, fastställda enligt
unionsreglerna, uppgår till 0,30 %. Det beräkningsunderlag som ska användas i detta syfte får inte överstiga 50 % av BNI för
varje medlemsstat. Under perioden 2007–2013 ska den fasta mervärdeskattesatsen för Österrike vara 0,225 %, för Tyskland
0,15 % och för Nederländerna och Sverige 0,10 %.
Rättslig grund
Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163,
23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 b och 2.4.
Medlemsstater

Belgien

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

447 056 400

431 826 000

424 319 700,—

Bulgarien

50 039 700

47 289 600

50 547 600,01

Tjeckien

198 357 600

185 608 800

187 483 914,90

Danmark

288 014 100

279 603 600

293 564 908,56

Tyskland

1 617 919 650

1 591 451 700

1 581 459 150,—

Estland

20 176 800

19 381 200

20 656 950,17

Irland

199 435 200

192 087 600

208 952 250,—

Grekland

320 616 300

324 634 500

352 958 250,—

Spanien

1 194 082 200

1 171 392 600

1 542 368 100,—

Frankrike

2 687 302 500

2 601 826 800

2 694 111 000,—

Italien

1 865 228 700

1 813 767 300

2 000 065 800,—

Cypern

26 082 900

25 190 100

25 272 300,—

Lettland

20 254 500

20 302 500

23 462 583,08

Litauen

40 864 500

39 432 450

42 241 200,09

Luxemburg

43 806 900

41 264 700

42 061 950,—

130 727 400

123 501 000

113 789 473,02

8 656 650

8 246 700

8 258 700,—

Nederländerna

297 167 000

257 072 000

282 072 999,96

Österrike

292 646 475

286 416 900

277 101 450,—

Polen

552 490 800

498 108 600

422 755 072,92

Portugal

245 006 700

239 920 200

231 396 000,—

Rumänien

145 281 600

134 115 000

141 236 846,53

Slovenien

53 411 850

51 704 850

53 130 450,—

Slovakien

79 764 600

75 822 000

82 874 400,—

241 236 300

232 248 600

236 805 900,—

Ungern
Malta

Finland
Sverige
Förenade kungariket
Artikel 1 3 0 – Totalt

153 822 000

138 929 600

125 278 050,43

2 567 350 200

2 446 180 200

2 278 403 001,64

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31
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Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

94 541 866 005

Budgetåret 2009

90 273 463 621

82 413 255 470,10

Anmärkningar
De BNI-baserade medlen är en ”kompletterande” resurs som ger de intäkter som behövs för att täcka utgifter som överskrider
det belopp som inbringas genom traditionella egna medel, momsbaserade betalningar och övriga intäkter under ett givet år.
Underförstått ser de BNI-baserade medlen till att Europeiska unionens allmänna budget alltid på förhand är balanserad.
Uttagssatsen för BNI avgörs av de kompletterande intäkter som krävs för att finansiera budgeterade utgifter som inte täcks av
andra resurser (momsbaserade betalningar, traditionella egna medel och övriga intäkter). En uttagssats tillämpas alltså på varje
medlemsstats BNI.
Den sats som kommer att tillämpas på medlemsstaternas bruttonationalinkomst för detta budgetår är 0,7538 %.
Rättslig grund
Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163,
23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 c.
Medlemsstater

Belgien
Bulgarien

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

2 726 497 830

2 621 134 499

2 381 246 881,04

262 406 752

247 201 341

238 330 851,09

Tjeckien

1 054 284 132

983 927 108

895 012 330,38

Danmark

1 844 931 271

1 768 717 348

1 671 286 639,53

Tyskland

19 221 096 928

18 636 926 600

16 884 497 842,04

103 730 652

98 307 875

97 397 076,70

Irland

1 002 259 749

958 866 432

985 205 380,04

Grekland

1 753 538 451

1 731 945 117

1 664 190 583,—

Estland

Spanien

7 938 445 577

7 710 542 285

7 272 232 531,—

Frankrike

15 429 716 203

14 810 280 668

13 589 348 082,04

Italien

10 510 520 358,—

11 912 323 979

11 451 174 444

Cypern

131 079 372

125 744 407

119 158 353,—

Lettland

128 953 590

130 213 083

138 816 078,49

Litauen

205 364 166

196 839 633

199 784 486,29

Luxemburg

220 151 170

205 985 892

198 321 192,96

Ungern

745 847 402

697 361 285

599 254 504,69

43 503 914

41 166 029

38 939 593,—

Nederländerna

4 548 558 093

4 358 377 184

4 090 251 449,—

Österrike

2 173 032 244

2 095 235 440

1 911 207 838,96

Polen

2 776 537 395

2 486 467 716

1 999 772 270,42

Portugal

1 231 278 900

1 197 638 089

1 091 027 180,—

Rumänien

965 058 554

877 904 627

852 238 761,37

Slovenien

268 420 757

258 101 226

250 508 932,96

Slovakien

518 712 057

485 647 281

465 458 204,96

1 380 207 308

1 315 128 025

1 260 261 433,96

Malta

Finland
Sverige
Förenade kungariket
Artikel 1 4 0 – Totalt

2 642 595 001

2 351 995 614

2 060 335 111,17

13 313 334 558

12 430 634 373

10 948 651 524,01

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10
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Korrigering av obalanser i budgeten som beviljas Förenade kungariket i enlighet med artiklarna 4 och 5 i beslut
2007/436/EG, Euratom
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

0

Budgetåret 2009

0

– 315 228 368,69

Anmärkningar
Mekanismen för att korrigera obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket (den brittiska korrigeringen) infördes av
Europeiska rådet i Fontainebleau i juni 1984 och genom ett efterföljande beslut om egna medel år 1985. Syftet var att minska
Förenade kungarikets obalans i förhållande till budgeten genom en minskning av dess inbetalningar till unionen.
Rättslig grund
Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163,
23.6.2007, s. 17), särskilt artiklarna 4 och 5.
Medlemsstater

Belgien

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

145 448 571

166 903 516

250 480 224,96

Bulgarien

13 998 429

15 740 807

25 069 707,96

Tjeckien

56 242 158

62 652 601

92 637 750,59

Danmark

98 420 257

112 624 951

175 776 288,55

Tyskland

182 159 254

210 656 145

317 139 353,04

Estland

5 533 646

6 259 858

10 245 070,06

Irland

53 466 849

61 056 836

103 632 456,96

Grekland

93 544 788

110 283 440

175 054 017,—

Spanien

423 486 700

490 976 949

764 956 566,—

Frankrike

823 118 270

943 060 313

1 429 445 634,96

Italien

635 478 409

729 165 665

1 105 587 800,04

6 992 600

8 006 908

12 534 110,04

Cypern
Lettland

6 879 197

8 291 456

14 611 870,35

Litauen

10 955 418

12 533 972

21 015 066,97

Luxemburg

11 744 250

13 116 370

20 861 145,—

Ungern

39 788 199

44 405 219

62 320 872,88

2 320 773

2 621 291

4 096 005,—

Nederländerna

43 106 902

49 263 430

76 826 667,96

Österrike

20 593 930

23 682 779

35 897 970,96

Malta

Polen

148 117 997

158 328 466

208 797 487,91

Portugal

65 684 174

76 260 874

114 763 713,—

Rumänien

51 482 303

55 901 507

89 652 116,11

Slovenien

14 319 254

16 434 869

26 350 704,96

Slovakien

27 671 369

30 924 105

48 960 936,—

Finland

73 628 953

83 742 170

132 565 241,04

Sverige
Förenade kungariket
Artikel 1 5 0 – Totalt

25 043 999

26 584 980

38 316 035,47

– 3 079 226 649

– 3 519 479 477

– 5 672 823 182,46

0

0

– 315 228 368,69
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Bruttominskning av Nederländernas och Sveriges årliga BNI-baserade bidrag i enlighet med artikel 2.5 i beslut
2007/436/EG, Euratom
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

0

Budgetåret 2009

0

4 142 307,78

Anmärkningar
För perioden 2007–2013 ska Nederländernas BNI-baserade bidrag till budgeten minskas med 605 000 000 EUR per år brutto,
medan Sveriges BNI-baserade bidrag ska minskas med 150 000 000 EUR brutto, i båda fallen uttryckt i 2004 års priser. Dessa
belopp räknas om till löpande priser.
Rättslig grund
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), särskilt artikel 10.9.
Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163,
23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.5.
Medlemsstater

Belgien
Bulgarien

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

23 934 277

23 602 839

24 132 837,96

2 303 510

2 226 003

2 415 372,96

Tjeckien

9 254 923

8 860 084

9 155 560,96

Danmark

16 195 537

15 926 977

16 944 389,49

Tyskland

168 730 393

167 822 128

171 116 589,96

Estland

910 589

885 244

987 074,04

8 798 233

8 634 417

9 984 602,04

Grekland

15 393 254

15 595 850

16 865 802,96

Spanien

69 686 816

69 432 028

73 700 718,96

Frankrike

135 448 153

133 363 878

137 721 768,—

Italien

104 571 093

103 115 739

106 519 271,04

1 150 667

1 132 305

1 207 614,96

Irland

Cypern
Lettland

1 132 006

1 172 545

1 400 794,—

Litauen

1 802 768

1 772 505

2 024 724,—

Luxemburg

1 932 574

1 854 865

2 009 894,04

Ungern

6 547 344

6 279 611

6 109 282,09

Malta

381 895

370 693

394 635,—

– 625 110 923

– 612 147 160

– 624 384 804,—

Österrike

19 075 737

18 867 213

19 369 209,—

Polen

24 373 544

22 390 189

20 138 780,69

Portugal

10 808 653

10 784 513

11 057 057,04

Rumänien

8 471 666

7 905 371

8 654 235,62

Slovenien

2 356 304

2 324 155

2 538 792,—

Slovakien

4 553 460

4 373 165

4 717 203,96

Finland

12 116 006

11 842 488

12 772 167,96

Sverige

– 141 688 197

– 140 323 242

– 148 700 177,51

116 869 718

111 935 597

115 288 910,56

0

0

4 142 307,78

Nederländerna

Förenade kungariket
Artikel 1 6 0 – Totalt
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AVDELNING 3
ÖVERSKOTT, SALDON OCH JUSTERINGAR
KAPITEL 3 0 — DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET
KAPITEL 3 1 — SALDON OCH SALDOJUSTERINGAR BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV MERVÄRDESSKATT FÖR TIDIGARE
BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 10.4, 10.5 OCH 10.8 I FÖRORDNING
(EG, EURATOM) NR 1150/2000
KAPITEL 3 2 — SALDON OCH JUSTERINGAR AV SALDON BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN
FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 10.6, 10.7 OCH 10.8 I FÖRORD
NING (EG, EURATOM) NR 1150/2000
KAPITEL 3 4 — JUSTERINGAR PÅ GRUND AV ATT VISSA MEDLEMSSTATER INTE DELTAR I VISSA POLITIKOMRÅDEN INOM
OMRÅDET FÖR FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 3 0
300

Disponibelt överskott från det föregående budgetåret

p.m.

302

Överskott på egna medel till följd av återbetalning av överskott från
garantifonden för åtgärder avseende tredjeland

p.m.

KAPITEL 3 0 TOTALT

p.m.

2 253 591 199
p.m.
2 253 591 199

1 796 151 820,81
0,—
1 796 151 820,81

KAPITEL 3 1
310

Utfall av tillämpningen av artikel 10.4, 10.5 och 10.8 i förordning (EG,
Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

3103

Utfall av tillämpningen av artikel 10.4, 10.5 och 10.8 i förordning (EG,
Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

Artikel 3 1 0 – Totalt

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

KAPITEL 3 1 TOTALT

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

KAPITEL 3 2
320

Utfall av tillämpningen av artikel 10.6, 10.7 och 10.8 i förordning (EG,
Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

3203

Utfall av tillämpningen av artikel 10.6, 10.7 och 10.8 i förordning (EG,
Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

Artikel 3 2 0 – Totalt

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

KAPITEL 3 2 TOTALT

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

Justeringar på grund av att vissa medlemsstater inte deltar i vissa poli
tikområden inom området för frihet, säkerhet och rättvisa

p.m.

p.m.

5 690 587,91

KAPITEL 3 4 TOTALT

p.m.

p.m.

5 690 587,91

KAPITEL 3 4
340
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KAPITEL 3 5 — DEN SLUTLIGA BERÄKNINGEN AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN
TILL FÖRMÅN FÖR FÖRENADE KUNGARIKET
KAPITEL 3 6 — BERÄKNING AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN TILL FÖRMÅN FÖR
FÖRENADE KUNGARIKET – UTFALL AV DE MELLANLIGGANDE UPPDATERINGARNA
KAPITEL 3 7 — JUSTERING FÖR GENOMFÖRANDET AV BESLUT 2007/436/EG, EURATOM
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 3 5
350

Utfallet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen
av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket

3504

Utfallet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av
obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket

p.m.

0

– 5 894 916,19

Artikel 3 5 0 – Totalt

p.m.

0

– 5 894 916,19

KAPITEL 3 5 TOTALT

p.m.

0

– 5 894 916,19

KAPITEL 3 6
360

Beräkning av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten
till förmån för Förenade kungariket – Utfall av de mellanliggande upp
dateringarna

3604

Beräkning av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till
förmån för Förenade kungariket – Utfall av de mellanliggande uppdatering
arna

p.m.

0

0,—

Artikel 3 6 0 – Totalt

p.m.

0

0,—

KAPITEL 3 6 TOTALT

p.m.

0

0,—

KAPITEL 3 7
370

Justering för genomförandet av beslut 2007/436/EG, Euratom avseende
år 2007 och 2008

—

—

– 88 684 851,97

KAPITEL 3 7 TOTALT

—

—

– 88 684 851,97

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24
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AVDELNING 3
ÖVERSKOTT, SALDON OCH JUSTERINGAR
KAPITEL 3 0 — DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

300

Disponibelt överskott från det föregående budgetåret
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

Budgetåret 2009

2 253 591 199

1 796 151 820,81

Anmärkningar
Enligt bestämmelserna i artikel 15 i budgetförordningen ska saldot för varje budgetår, beroende på om det är fråga om över
skott eller underskott, föras upp som inkomst eller utgift i budgeten för det påföljande budgetåret.
Beräkningar av sådana inkomster eller utgifter ska föras upp i budgeten under budgetprocessen eller eventuellt i en ändrings
skrivelse som lämnas in enligt artikel 34 i budgetförordningen. Beräkningarna ska göras i enlighet med de riktlinjer som anges
i artikel 15 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.
Efter det att räkenskaperna har avslutats för varje budgetår ska varje avvikelse från de beräknade värdena föras upp i budgeten
för påföljande budgetår genom en ändringsbudget, som måste läggas fram av kommissionen inom 15 dagar efter inlämnandet
av de preliminära redovisningarna.
Ett underskott ska föras upp i artikel 27 02 01 i utgiftsberäkningen för avsnitt III ”Kommissionen”.
Rättslig grund
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).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 15.
Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163,
23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 7.
302

Överskott på egna medel till följd av återbetalning av överskott från garantifonden för åtgärder avseende tredjeland
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för alla eventuella överskott från garantifonden för åtgärder avseende tredjeland, utöver målbeloppet,
enligt artikel 3 i förordning (EG, Euratom) nr 480/2009.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 av 25 maj 2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje
land (EUT L 145, 10.6.2009, s. 10).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 4.3.
Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163,
23.6.2007, s. 17).
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KAPITEL 3 1 — SALDON OCH SALDOJUSTERINGAR BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV MERVÄRDESSKATT FÖR TIDIGARE
BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 10.4, 10.5 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM) NR 1150/2000

310

Utfall av tillämpningen av artikel 10.4, 10.5 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och
med 1995

3103

Utfall av tillämpningen av artikel 10.4, 10.5 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med
1995
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

– 946 461 518,97

Anmärkningar
Enligt artikel 7.1 i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 ska medlemsstaterna före den 31 juli tillställa kommissionen en över
sikt som anger totalbeloppet av det beräknade underlaget för momsmedlen avseende föregående kalenderår.
Varje medlemsstat debiteras ett belopp som beräknats på grundval av denna översikt i enlighet med EU:s regler och krediteras
de tolv faktiskt gjorda betalningarna under det föregående budgetåret. Kommissionen beräknar saldot och informerar medlems
staterna i så god tid att de kan föra in det på kommissionens konto enligt artikel 9.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000
den första arbetsdagen i december samma år.
Eventuella korrigeringar av ovannämnda översikter till följd av kommissionens kontroller i enlighet med artikel 9 i förordning
(EEG, Euratom) nr 1553/89 och/eller eventuella ändringar av BNI för tidigare budgetår som återverkar på utjämningen av moms
underlaget kommer att medföra justeringar av momssaldona.
Rättslig grund
Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna
medel som härrör från mervärdesskatt (EGT L 155, 7.6.1989, s. 9).
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), särskilt artikel 10.4, 10.5 och 10.8.
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KAPITEL 3 1 — SALDON OCH SALDOJUSTERINGAR BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV MERVÄRDESSKATT FÖR TIDIGARE
BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 10.4, 10.5 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM) NR 1150/2000 (forts.)

3 1 0 (forts.)
3 1 0 3 (forts.)

Medlemsstater

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

Belgien

p.m.

p.m.

Bulgarien

p.m.

p.m.

411 027,82

Tjeckien

p.m.

p.m.

– 17 437 400,97

Danmark

p.m.

p.m.

– 18 712 622,05

Tyskland

p.m.

p.m.

123 522 626,24

Estland

p.m.

p.m.

– 754 402,96

Irland

p.m.

p.m.

– 7 543 217,58

Grekland

p.m.

p.m.

– 24 684 214,91

Spanien

p.m.

p.m.

– 14 430 810,97

Frankrike

p.m.

p.m.

– 148 483 695,28

Italien

p.m.

p.m.

– 621 418 785,55

Cypern

p.m.

p.m.

– 454 387,16

Lettland

p.m.

p.m.

– 915 067,74

Litauen

p.m.

p.m.

– 440 016,77

Luxemburg

p.m.

p.m.

– 991 998,21

– 74 879 290,45

Ungern

p.m.

p.m.

– 573 725,28

Malta

p.m.

p.m.

– 78 142,09

Nederländerna

p.m.

p.m.

– 17 920 417,48

Österrike

p.m.

p.m.

– 6 401 805,97

Polen

p.m.

p.m.

4 799 412,70

Portugal

p.m.

p.m.

– 3 672 456,02

Rumänien

p.m.

p.m.

15 346 814,54

Slovenien

p.m.

p.m.

774 359,64

Slovakien

p.m.

p.m.

– 5 911 212,90

Finland

p.m.

p.m.

440 108,29

Sverige

p.m.

p.m.

27 633 990,02

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

– 153 686 187,88

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

Punkt 3 1 0 3 – Totalt
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KAPITEL 3 2 — SALDON OCH JUSTERINGAR AV SALDON BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN FÖR
TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 10.6, 10.7 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM)
NR 1150/2000

320

Utfall av tillämpningen av artikel 10.6, 10.7 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och
med 1995

3203

Utfall av tillämpningen av artikel 10.6, 10.7 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med
1995
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

– 430 722 780,35

Anmärkningar
På grundval av tal för total BNI till marknadspris och dess komponenter från föregående budgetår, lämnade av medlemsstaterna
enligt artikel 2.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 ska varje medlemsstat debiteras ett belopp som beräknas i enlighet
med Europeiska unionens regler och krediteras med de tolv betalningar som gjorts under det föregående budgetåret.
Kommissionen beräknar saldot och informerar medlemsstaterna i så god tid att de kan redovisa saldot på det konto som avses
i artikel 9.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 den första arbetsdagen i december samma år.
Eventuella ändringar av tidigare budgetårs BNP/BNI i kraft av artikel 2.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 medför, om
inte annat följer av artiklarna 4 och 5, en justering av det saldo som fastställts för berörd medlemsstat i kraft av artikel 10.7 i
förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.
Rättslig grund
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), särskilt artikel 10.6, 10.7 och 10.8.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till mark
nadspris (EUT L 181, 19.7.2003, s. 1).
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KAPITEL 3 2 — SALDON OCH JUSTERINGAR AV SALDON BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN FÖR
TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 10.6, 10.7 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM)
NR 1150/2000 (forts.)

3 2 0 (forts.)
3 2 0 3 (forts.)

Medlemsstater

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

Belgien

p.m.

p.m.

26 862 819,69

Bulgarien

p.m.

p.m.

2 423 295,42

Tjeckien

p.m.

p.m.

– 34 686 305,65

Danmark

p.m.

p.m.

– 71 068 125,35

Tyskland

p.m.

p.m.

219 877 330,27

Estland

p.m.

p.m.

– 3 487 837,13

Irland

p.m.

p.m.

– 35 455 169,60

Grekland

p.m.

p.m.

– 86 418 539,08

Spanien

p.m.

p.m.

– 63 947 699,10

Frankrike

p.m.

p.m.

33 616 568,61

Italien

p.m.

p.m.

– 120 176 288,67

Cypern

p.m.

p.m.

– 1 596 818,51

Lettland

p.m.

p.m.

8 614 426,97

Litauen

p.m.

p.m.

2 702 641,27

Luxemburg

p.m.

p.m.

– 3 902 181,10

Ungern

p.m.

p.m.

– 10 402 627,35

Malta

p.m.

p.m.

– 139 664,57

Nederländerna

p.m.

p.m.

– 100 141 251,40

Österrike

p.m.

p.m.

– 39 873 577,37

Polen

p.m.

p.m.

31 184 803,61

Portugal

p.m.

p.m.

– 13 539 188,40

Rumänien

p.m.

p.m.

49 533 992,05

Slovenien

p.m.

p.m.

5 512 854,12

Slovakien

p.m.

p.m.

– 2 557 151,09

Finland

p.m.

p.m.

– 56 740 352,55

Sverige

p.m.

p.m.

– 15 955 865,08

p.m.

p.m.

– 150 962 870,36

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

Förenade kungariket
Punkt 3 2 0 3 – Totalt
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KAPITEL 3 4 — JUSTERINGAR PÅ GRUND AV ATT VISSA MEDLEMSSTATER INTE DELTAR I VISSA POLITIKOMRÅDEN INOM
OMRÅDET FÖR FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

340

Justeringar på grund av att vissa medlemsstater inte deltar i vissa politikområden inom området för frihet, säkerhet och
rättvisa
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

5 690 587,91

Anmärkningar
Enligt artikel 3 i protokollet om Danmarks ställning och artikel 5 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning,
fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, är dessa medlemsstater helt
befriade från de ekonomiska konsekvenserna av vissa specifika politiska åtgärder inom området för frihet, säkerhet och rättvisa,
med undantag för administrativa kostnader. De kan därför få en justering av inbetalda egna medel för varje år som de inte deltar.
Varje medlemsstats bidrag till justeringsmekanismen beräknas genom att på budgetutgifterna för åtgärden eller politikområdet
applicera andelen aggregerad BNI och dess komponenter för föregående år, som medlemsstaterna tillhandahållit i enlighet med
artikel 2.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten
till marknadspris (EUT L 181, 19.7.2003, s. 1).
Kommissionen beräknar saldot och informerar medlemsstaterna i så god tid att de kan redovisa saldot på det konto som avses
i artikel 9.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 den första arbetsdagen i december i enlighet med artikel 10a i den
förordningen.
Rättslig grund
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), särskilt artikel 10a.
Protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funk
tionssätt, särskilt artikel 3, och protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet,
säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt
artikel 5.
Medlemsstater

Budget 2011

Budget 2010

Belgien
Bulgarien
Tjeckien
Danmark
Tyskland
Estland
Irland
Grekland
Spanien
Frankrike
Italien
Cypern
Lettland
Litauen
Luxemburg
Ungern
Malta
Nederländerna
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Slovenien
Slovakien
Finland
Sverige
Förenade kungariket
Artikel 3 4 0 – Totalt

p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

Genomförande 2009

1 125 764,94
106 840,71
425 107,23
– 523 079,32
8 257 141,74
48 527,82
– 2 346 208,01
749 192,01
3 435 599,87
6 376 041,30
5 024 248,22
52 265,07
72 316,90
101 252,43
96 426,56
292 790,85
17 929,03
1 880 809,67
901 516,03
960 515,15
516 028,30
359 225,17
117 048,93
210 732,09
599 685,24
1 008 058,68
– 24 175 188,70
5 690 587,91
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KAPITEL 3 5 — DEN SLUTLIGA BERÄKNINGEN AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN TILL
FÖRMÅN FÖR FÖRENADE KUNGARIKET

350

Utfallet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade
kungariket

3504

Utfallet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade
kungariket
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

Budgetåret 2009

0

– 5 894 916,19

Anmärkningar
Utfall av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket.
Siffrorna för 2009 motsvarar resultatet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten
till förmån för Förenade kungariket för 2005.
Siffrorna för 2010 motsvarar resultatet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten
till förmån för Förenade kungariket för 2006.
Rättslig grund
Rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel
(EGT L 253, 7.10.2000, s. 42), särskilt artiklarna 4 och 5.
Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163,
23.6.2007, s. 17), särskilt artiklarna 4 och 5.
Medlemsstater

Belgien
Bulgarien
Tjeckien
Danmark
Tyskland
Estland
Irland
Grekland
Spanien
Frankrike
Italien
Cypern
Lettland
Litauen
Luxemburg
Ungern
Malta
Nederländerna
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Slovenien
Slovakien
Finland
Sverige
Förenade kungariket
Punkt 3 5 0 4 – Totalt

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

5 025 912
489 243
1 177 440
– 9 197 734
39 179 773
– 69 352
2 623 764
65 528 142
22 584 489
– 22 588 521
– 94 910 109
107 925
1 017 474
– 725 966
– 281 514
– 6 699 387
128 050
10 720 377
– 499 052
8 677 483
1 266 237
6 495 846
1 562 004
4 478 030
4 653 367
6 038 398
– 46 782 319

591 653,04
0,—
2 806 922,68
– 3 011 966,64
– 5 481 921,—
627 249,96
2 962 200,—
9 093 524,04
– 2 745 993,—
– 8 257 101,—
– 22 829 273,04
– 55 882,63
– 570 026,21
– 2 191 779,—
628 919,04
– 5 856 986,18
122 538,96
16 057 254,—
– 8 230 674,96
– 63 393,88
– 1 614 009,—
0,—
888 598,40
– 2 664 084,11
1 991 702,04
6 738 576,18
15 169 036,12

p.m.

0

– 5 894 916,19
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KAPITEL 3 6 — BERÄKNING AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN TILL FÖRMÅN FÖR
FÖRENADE KUNGARIKET – UTFALL AV DE MELLANLIGGANDE UPPDATERINGARNA

360

Beräkning av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket – Utfall av de
mellanliggande uppdateringarna

3604

Beräkning av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket – Utfall av de mel
lanliggande uppdateringarna
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

Budgetåret 2009

0

0,—

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för skillnaden mellan tidigare budgeterad brittisk korrigering och den senaste aktualiseringen av korri
geringen innan de slutliga beräkningarna sker.
Siffrorna för 2010 motsvarar resultatet av den mellanliggande beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i
budgeten till förmån för Förenade kungariket för 2008.
Rättslig grund
Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163,
23.6.2007, s. 17), särskilt artiklarna 4 och 5.
Medlemsstater

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

Belgien

p.m.

– 3 504 541

0,—

Bulgarien

p.m.

– 1 523 420

0,—

Tjeckien

p.m.

496 143

0,—

Danmark

p.m.

– 8 155 544

0,—

Tyskland

p.m.

– 213 638

0,—

Estland

p.m.

– 602 251

0,—

Irland

p.m.

– 7 602 523

0,—

Grekland

p.m.

– 7 281 407

0,—

Spanien

p.m.

– 17 398 703

0,—

Frankrike

p.m.

– 22 865 571

0,—

Italien

p.m.

– 18 521 220

0,—

Cypern

p.m.

– 379 606

0,—

Lettland

p.m.

224 016

0,—

Litauen

p.m.

– 1 577 325

0,—

Luxemburg

p.m.

– 2 092 216

0,—

Ungern

p.m.

– 2 763 065

0,—

Malta

p.m.

– 170 277

0,—

Nederländerna

p.m.

– 5 075 335

0,—

Österrike

p.m.

– 501 383

0,—

Polen

p.m.

– 2 489 164

0,—

Portugal

p.m.

– 312 262

0,—

Rumänien

p.m.

– 10 996 050

0,—

Slovenien

p.m.

– 1 405 069

0,—

Slovakien

p.m.

– 3 676 917

0,—

Finland

p.m.

– 7 803 260

0,—

Sverige

p.m.

1 895 807

0,—

Förenade kungariket

p.m.

124 294 781

0,—

p.m.

0

0,—

Punkt 3 6 0 4 – Totalt
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KAPITEL 3 7 — JUSTERING FÖR GENOMFÖRANDET AV BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

370

Justering för genomförandet av beslut 2007/436/EG, Euratom avseende år 2007 och 2008
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

—

—

Budgetåret 2009

– 88 684 851,97

Anmärkningar
Resultat av beräkningen av den retroaktiva tillämpningen av beslut 2007/436/EG, Euratom avseende åren 2007 och 2008.
Rättslig grund
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).
Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163,
23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 11.
Medlemsstater

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

Belgien

—

—

204 589 861,—

Bulgarien

—

—

17 366 133,—

Tjeckien

—

—

71 898 232,29

Danmark

—

—

143 817 127,80

Tyskland

—

—

– 1 736 354 527,—

Estland

—

—

8 734 505,06

Irland

—

—

91 629 026,—

Grekland

—

—

126 166 977,—

Spanien

—

—

592 534 409,—

Frankrike

—

—

1 096 152 291,—

Italien

—

—

949 414 872,—

Cypern

—

—

8 837 040,27

Lettland

—

—

11 682 657,39

Litauen

—

—

16 715 516,02

Luxemburg

—

—

16 872 718,—

Ungern

—

—

51 074 101,48

Malta

—

—

3 006 056,—

Nederländerna

—

—

– 2 108 712 670,—

Österrike

—

—

– 30 989 269,—

Polen

—

—

146 112 853,43

Portugal

—

—

89 132 398,—

Rumänien

—

—

61 014 784,18

Slovenien

—

—

19 006 610,—

Slovakien

—

—

36 944 055,65

Finland

—

—

110 353 342,—

Sverige

—

—

– 609 395 301,23

Förenade kungariket

—

—

523 711 348,69

—

—

– 88 684 851,97

Artikel 3 7 0 – Totalt
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AVDELNING 4
INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN
KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR
KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMEN
KAPITEL 4 2 — ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMEN
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 4 0
400

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutioner
nas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär
pension samt till ledamöter i organen för Europeiska investeringsban
ken, Europeiska centralbanken och Europeiska investeringsfonden, deras
anställda och personer som uppbär pension därifrån

403

Intäkter från det tillfälliga avdraget på löner till institutionernas leda
möter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

p.m.

p.m.

404

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas leda
möter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

KAPITEL 4 0 TOTALT

651 822 507

658 029 636

565 859 344,12

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07
190 856,57

KAPITEL 4 1
410

Personalens avgifter till pensionssystemet

411

Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

412

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

110 000

105 000

57 339,85

KAPITEL 4 1 TOTALT

515 479 741

510 728 320

450 864 950,57

420

Arbetsgivaravgift till pensionssystemet från decentraliserade organ och
internationella organisationer

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

421

Bidrag från parlamentets ledamöter till en pensionsordning

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 2 TOTALT

13 123 267

11 476 650

8 712 157,96

Avdelning 4 – Totalt

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

KAPITEL 4 2

820 485,—
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AVDELNING 4
INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN
KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR

400

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och per
soner som uppbär pension samt till ledamöter i organen för Europeiska investeringsbanken, Europeiska centralbanken och
Europeiska investeringsfonden, deras anställda och personer som uppbär pension därifrån
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

591 693 725

Budgetåret 2009

602 510 728

519 205 367,07

Anmärkningar
Denna intäkt 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.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12.
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och leda
möter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter 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 Euro
peiska 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).
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).
Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombuds
mannens ämbetsutövning (EGT L 113, 4.5.1994, s. 15).
Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut nr 1247/2002/EG av den 1 juli 2002 om tjänsteföreskrifter och all
männa villkor för utövande av funktionen som europeisk datatillsynsman (EGT L 183, 12.7.2002, s. 1).
Rådets beslut 2009/909/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för Europeiska rådets ordfö
rande (EUT L 322, 9.12.2009, s. 35).
Rådets beslut 2009/910/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för unionens höga representant
för utrikes frågor och säkerhetspolitik (EUT L 322, 9.12.2009, s. 36).
Rådets beslut 2009/912/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för generalsekreteraren för Euro
peiska unionens råd (EUT L 322, 9.12.2009, s. 38).
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KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR (forts.)

4 0 0 (forts.)

Parlamentet

47 464 953

Rådet

22 212 000

Kommissionen:
— administration

408 054 400
(330 928 000)

— forskning och teknisk utveckling

(14 581 831)

— forskning (indirekta åtgärder)

(16 491 055)

— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)
— Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)
— Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (OIB)
— Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL)

(2 761 000)
(579 000)
(2 438 000)
(859 000)

— Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar
(Lönekontoret)

(1 157 000)

— Europeiska unionens publikationsbyrå (OP)

(3 109 000)

— Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

(256 812)

— Byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet,
säkerhet och rättvisa

(418 716)

— Det gemensamma företaget Artemis – Initiativet för inbyggda datorsystem
(Artemis)

(44 663)

— Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation
(Berec)

(66 994)

— Det gemensamma företaget Clean Sky

(100 492)

— Gemenskapens kontrollorgan för fiske (CFCA)

(391 237)

— Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

(254 739)

— Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA)

(990 871)

— Europeiska byrån för återuppbyggnad

(p.m.)

— Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

(259 194)

— Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre
gränserna (Frontex)

(970 832)

— Europeisk byrå för samarbete i asylfrågor

(212 149)

— Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

(3 251 522)

— Europeiska bankmyndigheten (EBA)

(111 657)

— Eurojust

(614 658)

— Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

(805 557)

— Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

(578 823)

— Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)

(3 526 495)

— Europeiska miljöbyrån (EEA)

(1 272 098)

— Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)

(1 836 615)

— Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EFLA)

(654 087)

— Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (Galileo)

(274 705)

— Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

(150 738)

— Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

(156 320)

15.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

I/49

KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR (forts.)

4 0 0 (forts.)

— Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA)
— Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
— Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
— Europeiska läkemedelsmyndigheten (Emea)
— Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
— Det gemensamma företaget för europeiska nanoelektronikinitiativet (Eniac)

(106 075)
(1 068 623)
(897 451)
(3 805 436)
(527 789)
(33 497)

— Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

(245 646)

— Europeiska polisakademin (Cepol)

(163 468)

— Europeiska polisbyrån (Europol)

(1 381 083)

— Europeiska järnvägsbyrån (ERA)

(666 433)

— Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (ERCEA)

(879 910)

— Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)

(120 032)

— Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

(774 812)

— Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

(337 534)

— Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (EACI)

(551 422)

— Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor (EAHC)
— Genomförandeorganet för forskning (REA)

(164 497)
(1 035 699)

— Genomförandeorganet för transeuropeiska nät (TEN-T EA)

(244 737)

— Det gemensamma företaget för bränslecell- och vätgasteknik (FCH)

(100 492)

— Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (IMI)

(161 903)

— Det gemensamma företaget en ny generation av det europeiska systemet för flyg
ledningstjänsten (Sesar)

(217 732)

— Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster)
(KHIM)

(3 374 913)

— Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

(1 091 356)

Domstolen

22 159 000

Revisionsrätten

10 497 081

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

4 436 469

Regionkommittén

3 008 956

Europeiska ombudsmannen

546 866

Europeiska datatillsynsmannen

452 000

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

17 672 000

Europeiska investeringsbanken

38 840 000

Europeiska centralbanken

14 250 000
2 100 000

Europeiska investeringsfonden
Totalt

591 693 725
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KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR (forts.)

403

Intäkter från det tillfälliga avdraget på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

190 856,57

Anmärkningar
Bestämmelserna om det tillfälliga avdraget tillämpades fram till den 30 juni 2003. Denna post kommer därför att täcka alla intäk
ter från resterande belopp avseende den tillfälliga avgiften från löner som utbetalas till ledamöter i kommissionen, tjänstemän
och andra anställda i aktiv tjänst.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i den version som var gällande 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 leda
möter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare
(EGT 187, 8.8.1967, s. 1).
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).
Parlamentet

p.m.

Rådet

p.m.

Kommissionen

p.m.

— administration

(p.m.)

— forskning och teknisk utveckling

(p.m.)

— forskning (indirekta åtgärder)

(p.m.)

— Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)

(p.m.)

— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

(p.m.)

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel OIB)

(p.m.)

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL)

(p.m.)

— Byrån för löneadministration och individuella ersättningar (PMO)

(p.m.)

— Europeiska unionens publikationsbyrå (OP)

(p.m.)

— Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

(p.m.)

— Eurojust

(p.m.)

— Europeiska byrån för återuppbyggnad

(p.m.)

— Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

(p.m.)

— Europeiska läkemedelsmyndigheten (Emea)

(p.m.)

— Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

(p.m.)

— Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

(p.m.)

— Europeiska miljöbyrån (EEA)

(p.m.)

— Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

(p.m.)

— Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

(p.m.)

— Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

(p.m.)

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

I/51

KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR (forts.)

4 0 3 (forts.)

— Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

(p.m.)

— Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

(p.m.)

— Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

(p.m.)

— Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster)
(KHIM)

(p.m.)

— Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

(p.m.)

Europeiska unionens domstol

p.m.

Revisionsrätten

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

p.m.

Regionkommittén

p.m.

Europeiska ombudsmannen

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

p.m.
Totalt

404

p.m.

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

60 128 782

Budgetåret 2009

55 518 908

46 463 120,48

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för inkomster från den särskilda avgiften på löner för tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst i
enlighet med artikel 66 a i tjänsteföreskrifterna.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och leda
möter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare
(EGT 187, 8.8.1967, s. 1).
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).
Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombuds
mannens ämbetsutövning (EGT L 113, 4.5.1994, s. 15).
Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut nr 1247/2002/EG av den 1 juli 2002 om tjänsteföreskrifter och all
männa villkor för utövande av funktionen som europeisk datatillsynsman (EGT L 183, 12.7.2002, s. 1).
Rådets beslut 2009/909/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för Europeiska rådets ordfö
rande (EUT L 322, 9.12.2009, s. 35).
Rådets beslut 2009/910/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för unionens höga representant
för utrikes frågor och säkerhetspolitik (EUT L 322, 9.12.2009, s. 36).
Rådets beslut 2009/912/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för generalsekreteraren för Euro
peiska unionens råd (EUT L 322, 9.12.2009, s. 38).

I/52

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.3.2011

KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR (forts.)

4 0 4 (forts.)

Parlamentet

8 109 730

Rådet

2 258 000
42 428 398

Kommissionen:
— administration

(30 915 000)

— forskning och teknisk utveckling

(2 348 125)

— forskning (indirekta åtgärder)

(2 655 569)

— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

(521 000)

— Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)

(110 000)

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (OIB)

(410 000)

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL)

(139 000)

— Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar
(Lönekontoret)

(215 000)

— Europeiska unionens publikationsbyrå (OP)

(555 000)

— Byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

(38 793)

— Byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet,
säkerhet och rättvisa

(63 250)

— Det gemensamma företaget Artemis – Initiativet för inbyggda datorsystem
(Artemis)

(6 747)

— Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation
(Berec)

(10 120)

— Det gemensamma företaget Clean Sky

(15 180)

— Gemenskapens kontrollorgan för fiske (CFCA)

(55 242)

— Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

(30 058)

— Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA)

(119 424)

— Europeiska byrån för återuppbyggnad

(p.m.)

— Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
— Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre
gränserna (Frontex)
— Europeisk byrå för samarbete i asylfrågor
— Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

(32 502)
(144 330)
(32 046)
(508 242)

— Europeiska bankmyndigheten (EBA)

(16 867)

— Eurojust

(46 805)

— Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
— Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

(101 587)
(83 938)

— Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)

(449 786)

— Europeiska miljöbyrån (EEA)

(139 280)

— Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)

(252 386)

— Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EFLA)

(79 079)

— Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (Galileo)

(45 875)

— Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

(22 770)
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— Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

(23 613)

— Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA)

(16 023)

— Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi

(164 582)

— Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

(152 913)

— Europeiska läkemedelsmyndigheten (Emea)

(386 863)

— Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
— Det gemensamma företaget för europeiska nanoelektronikinitiativet (Eniac)

(87 566)
(5 060)

— Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

(37 106)

— Europeiska polisakademin (Cepol)

(16 510)

— Europeiska polisbyrån (Europol)

(46 805)

— Europeiska järnvägsbyrån (ERA)

(102 394)

— Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (ERCEA)

(129 028)

— Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)

(18 132)

— Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

(103 322)

— Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

(43 173)

— Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (EACI)

(64 880)

— Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor (EAHC)

(23 870)

— Genomförandeorganet för forskning (REA)

(130 550)

— Genomförandeorganet för transeuropeiska nät (TEN-T EA)

(34 805)

— Det gemensamma företaget för bränslecell- och vätgasteknik (FCH)

(15 180)

— Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (IMI)

(24 457)

— Det gemensamma företaget en ny generation av det europeiska systemet
för flygledningstjänsten (Sesar)

(32 890)

— Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster)
(KHIM)

(446 258)

— Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

(159 417)

Domstolen

3 004 000

Revisionsrätten

1 100 000

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

947 174

Regionkommittén

437 055

Europeiska ombudsmannen

58 425

Europeiska datatillsynsmannen

74 000
1 712 000

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder
Totalt

60 128 782
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Personalens avgifter till pensionssystemet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

437 655 803

Budgetåret 2009

430 238 260

374 439 928,64

Anmärkningar
Denna intäkt utgörs av personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid 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).
Parlamentet

58 631 602

Rådet

24 527 000

Kommissionen:
— administration

305 137 702
(204 432 325)

— forskning och teknisk utveckling

(17 597 225)

— forskning (indirekta åtgärder)

(19 901 259)

— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)
— Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)

(3 268 319)
(996 587)

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (OIB)

(5 052 000)

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL)

(1 516 000)

— Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar
(Lönekontoret)

(2 591 181)

— Europeiska unionens publikationsbyrå (OP)

(4 542 678)

— Byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

(367 775)

— Byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet,
säkerhet och rättvisa

(599 633)

— Det gemensamma företaget Artemis – Initiativet för inbyggda datorsystem
(Artemis)

(63 961)

— Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation
(Berec)

(95 941)

— Det gemensamma företaget Clean Sky

(143 912)

— Gemenskapens kontrollorgan för fiske (CFCA)

(445 123)

— Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

(296 303)

— Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA)

(1 937 575)

— Europeiska byrån för återuppbyggnad

(p.m.)

— Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

(375 309)

— Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre grän
serna (Frontex)
— Europeisk byrå för samarbete i asylfrågor

(1 192 819)
(303 814)
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— Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

(3 975 484)

— Europeiska bankmyndigheten (EBA)

(159 902)

— Eurojust

(981 419)

— Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
— Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

(1 209 354)
(819 457)

— Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)

(3 090 008)

— Europeiska miljöbyrån (EEA)

(1 260 080)

— Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)

(2 608 206)

— Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EFLA)

(743 740)

— Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (Galileo)

(353 342)

— Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

(215 868)

— Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

(223 863)

— Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA)

(151 907)

— Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi

(1 292 617)

— Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

(1 380 207)

— Europeiska läkemedelsmyndigheten (Emea)

(3 796 239)

— Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
— Det gemensamma företaget för europeiska nanoelektronikinitiativet (Eniac)

(737 351)
(47 971)

— Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

(351 785)

— Europeiska polisakademin (Cepol)

(187 759)

— Europeiska polisbyrån (Europol)

(981 419)

— Europeiska järnvägsbyrån (ERA)

(881 640)

— Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (ERCEA)

(2 093 394)

— Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)

(171 895)

— Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

(884 740)

— Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

(426 662)

— Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (EACI)
— Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor (EAHC)
— Genomförandeorganet för forskning (REA)

(1 035 003)
(294 879)
(2 118 080)

— Genomförandeorganet för transeuropeiska nät (TEN-T EA)

(454 054)

— Det gemensamma företaget för bränslecell- och vätgasteknik (FCH)

(143 912)

— Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (IMI)

(231 858)

— Det gemensamma företaget en ny generation av det europeiska systemet för
flygledningstjänsten (Sesar)

(311 809)

— Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster)
(KHIM)

(4 271 005)

— Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

(1 531 054)
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Domstolen

17 711 000

Revisionsrätten

7 715 532

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

5 974 002

Regionkommittén

4 303 311

Europeiska ombudsmannen

493 113

Europeiska datatillsynsmannen

411 000

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

12 751 541
Totalt

411

437 655 803

Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

77 713 938

Budgetåret 2009

80 385 060

76 367 682,08

Anmärkningar
Intäkten utgörs av inbetalningen till Europeiska 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 vid Europeiska unionen.
Parlamentet

9 134 938

Rådet

p.m.

Kommissionen

66 779 000

Europeiska unionens domstol

500 000

Revisionsrätten

1 300 000

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

p.m.

Regionkommittén

p.m.

Europeiska ombudsmannen

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

412

77 713 938

Bidrag från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl till pensionssystemet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

110 000

Budgetåret 2009

105 000

57 339,85

Anmärkningar
Tjänstemän och övriga anställda som av personliga skäl tar tjänstledigt får fortsätta att förvärva pensionsrättigheter under för
utsättning att de också står för kostnaden av arbetsgivarens bidrag.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
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Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
10 000

Parlamentet
Rådet

p.m.
100 000

Kommissionen
Europeiska unionens domstol

p.m.

Revisionsrätten

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

p.m.

Regionkommittén

p.m.

Europeiska ombudsmannen

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

110 000

KAPITEL 4 2 — ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMEN

420

Arbetsgivaravgift till pensionssystemet från decentraliserade organ och internationella organisationer
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

13 123 267

Budgetåret 2009

11 476 650

7 891 672,96

Anmärkningar
Denna intäkt utgörs av arbetsgivaravgiften till pensionssystemet från de decentraliserade organen och internationella
organisationer.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
Kommissionen
421

13 123 267

Bidrag från parlamentets ledamöter till en pensionsordning
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

820 485,00

Anmärkningar
Denna intäkt utgörs av bidrag från ledamöter i Europaparlamentet till finansieringen av pensionssystemet.
Rättslig grund
De bestämmelser som avser kostnadsersättningar och andra ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet, särskilt bilaga III.
Parlamentet

p.m.
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AVDELNING 5
INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONERNAS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET
KAPITEL 5 0 — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (VAROR) OCH FAST EGENDOM
KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER
KAPITEL 5 2 — AVKASTNING AV INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 5 0
500

Inkomster från försäljning av lös egendom (varor)

5000

Inkomster från försäljning av transportmedel – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål

p.m.

p.m.

72 027,05

5001

Inkomster från försäljning av annan lös egendom – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål

p.m.

p.m.

39 602,42

5002

Inkomster från leveranser av varor till andra institutioner eller organ –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

362 665,38

Artikel 5 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

474 294,85

p.m.

p.m.

0,—

501

Inkomster från försäljning av fast egendom

502

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 868 325,21

KAPITEL 5 0 TOTALT

p.m.

p.m.

2 342 620,06

510

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

p.m.

p.m.

0,—

511

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och
återbetalning av hyresavgifter

5110

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

p.m.

p.m.

20 015 601,71

5111

Återbetalning av hyreskostnader – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 082 853,85

KAPITEL 5 1

Artikel 5 1 1 – Totalt

p.m.

p.m.

21 098 455,56

KAPITEL 5 1 TOTALT

p.m.

p.m.

21 098 455,56

KAPITEL 5 2
520

Avkastning av investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra rän
tor på institutionernas konton

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

521

Avkastning av investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra rän
tor på konton för subventionerade organisationer som överförs till kom
missionen

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

522

Räntor som genereras av förhandsfinansiering

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

523

Inkomster som uppstått på förvaltningskonton – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål

p.m.

p.m.

57 194 000

68 794 000

KAPITEL 5 2 TOTALT

107 684 846,69
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KAPITEL 5 5 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN
KAPITEL 5 7 — ÖVRIGA 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

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Inkomster från leverans av tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten
som utförs till förmån för andra institutioner och organ, inklusive åter
betalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars
räkning sådana betalats – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

14 496 682,85

Inkomster från tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts
på begäran av tredje man – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

3 289 115,57

KAPITEL 5 5 TOTALT

p.m.

p.m.

17 785 798,42

570

Inkomster från återbetalning av belopp som betalats ut på felaktiga
grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

41 991 820,80

571

Inkomster avdelade för specifika syften, i form av belopp som betalats
från stiftelser eller som bidrag, gåvor eller legat, inklusive varje institu
tions inkomster avsatta för särskilda ändamål – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål

p.m.

p.m.

31 997,47

572

Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan insti
tutions räkning

p.m.

p.m.

0,—

573

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas admi
nistrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

140 034 796,82

574

Inkomst från kommissionens bidrag till den europeiska avdelningen för
yttre åtgärder för kommissionsanställda som arbetar vid unionens dele
gationer – inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

KAPITEL 5 7 TOTALT

p.m.

p.m.

182 058 615,09

580

Inkomster från hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

160 148,61

581

Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål

p.m.

p.m.

1 648 018,09

KAPITEL 5 8 TOTALT

p.m.

p.m.

1 808 166,70

KAPITEL 5 5
550

551

KAPITEL 5 7

KAPITEL 5 8

KAPITEL 5 9
590

Övriga inkomster från administrativ verksamhet

100 000

100 000

1 746 769,61

KAPITEL 5 9 TOTALT

100 000

100 000

1 746 769,61

Avdelning 5 – Totalt

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13
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AVDELNING 5
INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONERNAS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET
KAPITEL 5 0 — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (VAROR) OCH FAST EGENDOM

500

Inkomster från försäljning av lös egendom (varor)

5000

Inkomster från försäljning av transportmedel – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

72 027,05

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av institutionernas transportmedel.
Den omfattar också inkomster från avyttring av bokföringsmässigt helt avskrivna fordon som ersätts eller utrangeras.
I enlighet med artikel 18.1 e och ea i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda ända
mål 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.
Parlamentet

p.m.

Rådet

p.m.

Kommissionen

p.m.

Europeiska unionens domstol

p.m.

Revisionsrätten

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

p.m.

Regionkommittén

p.m.

Europeiska ombudsmannen

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

5001

p.m.

Inkomster från försäljning av annan lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

39 602,42

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning och inbyte av annan lös institutionsegendom än transportmedel.
Den omfattar också inkomster från avyttring av utrustning, installationer och apparatur för vetenskapliga och tekniska ändamål
som är bokföringsmässigt helt avskriven och som ersätts eller utrangeras.
I enlighet med artikel 18.1 e och ea i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda ända
mål 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 EGENDOM (VAROR) OCH FAST EGENDOM (forts.)

5 0 0 (forts.)
5 0 0 1 (forts.)

Parlamentet

p.m.

Rådet

p.m.

Kommissionen

p.m.

Europeiska unionens domstol

p.m.

Revisionsrätten

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

p.m.

Regionkommittén

p.m.

Europeiska ombudsmannen

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

5002

p.m.

Inkomster från leveranser av varor till andra institutioner eller organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

362 665,38

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18.1 g 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.
Parlamentet

p.m.

Rådet

p.m.

Kommissionen

p.m.

Europeiska unionens domstol

p.m.

Revisionsrätten

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

p.m.

Regionkommittén

p.m.

Europeiska ombudsmannen

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

501

p.m.

Inkomster från försäljning av fast egendom
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för inkomster från försäljning av institutionernas fasta egendom.

Budgetåret 2009

0,—
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KAPITEL 5 0 — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (VAROR) OCH FAST EGENDOM (forts.)

502

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

1 868 325,21

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18.1 j 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.
Denna artikel inkluderar också inkomster från försäljning av dessa produkter i elektronisk form.
Parlamentet

p.m.

Rådet

p.m.

Kommissionen

p.m.

Europeiska unionens domstol

p.m.

Revisionsrätten

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

p.m.

Regionkommittén

p.m.

Europeiska ombudsmannen

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

p.m.

KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER

510

Inkomster från uthyrning av lös egendom och utrustning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18.1 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.
Parlamentet

p.m.

Rådet

p.m.

Kommissionen

p.m.

Europeiska unionens domstol

p.m.

Revisionsrätten

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

p.m.

Regionkommittén

p.m.

Europeiska ombudsmannen

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

p.m.
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KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER (forts.)

511

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter

5110

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

20 015 601,71

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18.1 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.
Parlamentet

p.m.

Rådet

p.m.

Kommissionen

p.m.

Europeiska unionens domstol

p.m.

Revisionsrätten

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

p.m.

Regionkommittén

p.m.

Europeiska ombudsmannen

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

5111

p.m.

Återbetalning av hyreskostnader – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

1 082 853,85

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18.1 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.
Parlamentet

p.m.

Rådet

p.m.

Kommissionen

p.m.

Europeiska unionens domstol

p.m.

Revisionsrätten

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

p.m.

Regionkommittén

p.m.

Europeiska ombudsmannen

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

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

520

Avkastning av investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionernas konton
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

7 194 000

Budgetåret 2009

8 794 000

18 390 467,80

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för inkomster från avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på insti
tutionens konton.
1 300 000

Parlamentet
Rådet

p.m.

Kommissionen

5 600 000

Europeiska unionens domstol

130 000
p.m.

Revisionsrätten

64 000

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Regionkommittén

100 000

Europeiska ombudsmannen

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

521

7 194 000

Avkastning av investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på konton för subventionerade organisationer
som överförs till kommissionen
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

10 000 000

Budgetåret 2009

10 000 000

26 885 559,70

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

522

10 000 000

Räntor som genereras av förhandsfinansiering
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

40 000 000

Budgetåret 2009

50 000 000

62 408 819,19

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd att ta upp inkomster från räntor på förhandsfinansiering.
I enlighet med artikel 5a i budgetförordningen får belopp som tas upp under denna artikel användas till ytterligare anslag under
de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Räntor som genererats av
förhandsfinansieringen ska således avdelas för det aktuella programmet eller åtgärden och dras av från utbetalningen av det åter
stående belopp som är förmånstagaren till godo.
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KAPITEL 5 2 — AVKASTNING AV INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR (forts.)

5 2 2 (forts.)

I genomförandebestämmelserna till budgetförordningen anges vidare de fall där den behöriga utanordnaren undantagsvis ska
begära in sådant räntebelopp på årsbasis.
40 000 000

Kommissionen
Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 5a.
Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357,
31.12.2002, s. 1), särskilt artiklarna 4 och 4a.
523

Inkomster som uppstått på förvaltningskonton – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

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 unions-/gemenskapsprogram, och de belopp som inbetalas av unionen/gemenskapen kvarstår på
kontona fram till dess att de görs tillgängliga för stödmottagarna inom programmet, t.ex. små och medelstora företag eller insti
tutioner som driver projekt i anslutningsländer.
Ränta som uppstår på förvaltningskonton för unions-/gemenskapsprogram används i enlighet med artikel 18.2 i budgetförord
ningen till ytterligare anslag under de budgetposter som burit de ursprungliga utgifter vilka gett upphov till dessa inkomster.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 18.2.
Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357,
31.12.2002, s. 1).
KAPITEL 5 5 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

550

Inkomster från leverans av tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförs 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
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

14 496 682,85

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18.1 g 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 5 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN (forts.)

5 5 0 (forts.)

Parlamentet

p.m.

Rådet

p.m.

Kommissionen

p.m.

Europeiska unionens domstol

p.m.

Revisionsrätten

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

p.m.

Regionkommittén

p.m.

Europeiska ombudsmannen

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

551

p.m.

Inkomster från tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på begäran av tredje man – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

3 289 115,57

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18.1 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.
Parlamentet

p.m.

Rådet

p.m.

Kommissionen

p.m.

Europeiska unionens domstol

p.m.

Revisionsrätten

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

p.m.

Regionkommittén

p.m.

Europeiska ombudsmannen

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

KAPITEL 5 7 — ÖVRIGA
VERKSAMHET

570

BIDRAG

OCH

ÅTERBETALNINGAR

I

SAMBAND

MED

INSTITUTIONENS

p.m.

ADMINISTRATIVA

Inkomster från återbetalning av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

41 991 820,80

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18.1 f 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 7 — ÖVRIGA
VERKSAMHET (forts.)

BIDRAG

OCH

ÅTERBETALNINGAR

I

SAMBAND

I/67

MED

INSTITUTIONENS

ADMINISTRATIVA

5 7 0 (forts.)

Parlamentet

p.m.

Rådet

p.m.

Kommissionen

p.m.

Europeiska unionens domstol

p.m.

Revisionsrätten

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

p.m.

Regionkommittén

p.m.

Europeiska ombudsmannen

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

571

p.m.

Inkomster avdelade för specifika syften, i form av belopp som betalats från stiftelser eller som bidrag, gåvor eller legat, inklu
sive varje institutions inkomster avsatta för särskilda ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

31 997,47

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18.1 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.
Parlamentet

p.m.

Rådet

p.m.

Kommissionen

p.m.

Europeiska unionens domstol

p.m.

Revisionsrätten

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

p.m.

Regionkommittén

p.m.

Europeiska ombudsmannen

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

572

p.m.

Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

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 — ÖVRIGA
VERKSAMHET (forts.)

BIDRAG

OCH

ÅTERBETALNINGAR

I

SAMBAND

15.3.2011

MED

INSTITUTIONENS

ADMINISTRATIVA

5 7 2 (forts.)

Parlamentet

p.m.

Rådet

p.m.

Kommissionen

p.m.

Europeiska unionens domstol

p.m.

Revisionsrätten

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

p.m.

Regionkommittén

p.m.

Europeiska ombudsmannen

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

573

p.m.

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

140 034 796,82

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18 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.
Parlamentet

p.m.

Rådet

p.m.

Kommissionen

p.m.

Europeiska unionens domstol

p.m.

Revisionsrätten

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

p.m.

Regionkommittén

p.m.

Europeiska ombudsmannen

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

574

p.m.

Inkomst från kommissionens bidrag till den europeiska avdelningen för yttre åtgärder för kommissionsanställda som arbe
tar vid unionens delegationer – inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

Anmärkningar
Ny artikel
Inkomsten utgörs av det bidrag som kommissionen ger till den europeiska avdelningen för yttre åtgärder för att täcka lokalt
förvaltade utgifter för kommissionsanställda som arbetar vid unionens delegationer, inklusive anställda som finansieras av Euro
peiska utvecklingsfonden.
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KAPITEL 5 7 — ÖVRIGA
VERKSAMHET (forts.)

BIDRAG

OCH

ÅTERBETALNINGAR

I

SAMBAND

I/69

MED

INSTITUTIONENS

ADMINISTRATIVA

5 7 4 (forts.)

I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under punkt 3 0 0 5 i utgifts
beräkningen i avsnitt X ”Europeiska avdelningen för yttre åtgärder”.
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.

KAPITEL 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR

580

Inkomster från hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

160 148,61

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18.1 i 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.
Parlamentet

p.m.

Rådet

p.m.

Kommissionen

p.m.

Europeiska unionens domstol

p.m.

Revisionsrätten

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

p.m.

Regionkommittén

p.m.

Europeiska ombudsmannen

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

581

p.m.

Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

1 648 018,09

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18.1 h 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.
Denna artikel är också avsedd för inkomster från försäkringsersättningar motsvarande löner till personal i samband med olyckor.
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KAPITEL 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR (forts.)

5 8 1 (forts.)

Parlamentet

p.m.

Rådet

p.m.

Kommissionen

p.m.

Europeiska unionens domstol

p.m.

Revisionsrätten

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

p.m.

Regionkommittén

p.m.

Europeiska ombudsmannen

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

p.m.

KAPITEL 5 9 — ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

590

Övriga inkomster från administrativ verksamhet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

100 000

Budgetåret 2009

100 000

1 746 769,61

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för övriga inkomster från den administrativa verksamheten.
Parlamentet

p.m.

Rådet

p.m.

Kommissionen

100 000

Europeiska unionens domstol

p.m.

Revisionsrätten

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

p.m.

Regionkommittén

p.m.

Europeiska ombudsmannen

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

100 000

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

I/71

AVDELNING 6
AVGIFTER OCH BIDRAG INOM RAMEN FÖR OLIKA UNIONS- ELLER GEMENSKAPSAVTAL

OCH UNIONS- ELLER GEMENSKAPSPROGRAM
KAPITEL 6 0 — BIDRAG TILL UNIONS- ELLER GEMENSKAPSPROGRAM
KAPITEL 6 1 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

601

Diverse forskningsprogram

6011

Samarbetsavtal mellan Schweiz och Euratom om kontrollerad termonu
kleär fusion och plasmafysik – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

6012

Europaavtal om utveckling av fusionsteknik (Efda-avtal) – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

16 455 367,63

6013

Samarbetsavtal med tredjeland inom ramen för unionens eller gemenska
pens forskningsprogram – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

225 927 075,31

6015

Samarbetsavtal med institut från tredjeländer i samband med vetenskap
liga och tekniska projekt av unions-/gemenskapsintresse (Eureka m.fl.) –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Europeiska samarbetsavtal inom vetenskaplig och teknisk forskning –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 6 0 1 – Totalt

p.m.

p.m.

242 382 442,94

602

Övriga program

6021

Diverse inkomster i samband med humanitärt bistånd – Inkomster avsatta
för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 6 0 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

603

Associeringsavtal mellan unionen/gemenskapen och tredjeland

6031

Inkomster från deltagande i unions-/gemenskapsprogram av kandidatlän
der och av potentiella kandidatländer i västra Balkan – Inkomster avsatta
för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

192 439 263,08

6032

Inkomster från tredjeländers deltagande i tullsamarbetet, med undantag för
kandidatländer och för potentiella kandidatländer i västra Balkan – Inkom
ster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

251 618,—

Tredje mans deltagande i unions-/gemenskapsverksamheter – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

11 788 959,—

Artikel 6 0 3 – Totalt

p.m.

p.m.

204 479 840,08

KAPITEL 6 0 TOTALT

p.m.

p.m.

446 862 283,02

KAPITEL 6 0

6016

6033

KAPITEL 6 1
611

Återbetalning av utgifter som har uppkommit för en eller flera medlems
staters räkning

6113

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

p.m.

p.m.

56 445 859,43

6114

Inkomster från återbetalningar i samband med Kol- och stålforskningsfon
dens forskningsprogram

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 6 1 1 – Totalt

p.m.

p.m.

56 445 859,43
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KAPITEL 6 1 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (forts.)
Artikel
Punkt
612

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Återbetalning av utgifter som uppkommer i direkt anknytning till byggoch anläggningsarbeten som utförs på begäran och mot betalning –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

894 767,08

614

Återbetalning av unions-/gemenskapsstöd till kommersiellt framgångs
rika projekt och verksamheter

6140

Återbetalning av unions-/gemenskapsstöd till kommersiellt framgångsrika
projekt och verksamheter inom området ny energiteknik – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål

—

p.m.

0,—

Återbetalningar av unions-/gemenskapsbidrag inom ramen för europeiska
initiativ för riskkapital för små och medelstora företag – Inkomster avsatta
för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 6 1 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

615

Återbetalning av oanvänt unions-/gemenskapsstöd

6150

Återbetalning av oanvänt stöd från Europeiska socialfonden, Europeiska
regionala utvecklingsfonden och Europeiska utvecklings- och garantifon
den för jordbruket, Fonden för fiskets utveckling, Sammanhållningsfonden,
solidaritetsfonden, Ispa och IPA

p.m.

p.m.

59 834 833,16

6151

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

p.m.

p.m.

0,—

6152

Återbetalning av oanvända räntesubventioner – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

6153

Återbetalning av oanvända belopp inom ramen för kontrakt som institu
tionen ingått – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

37 797,32

6157

Återbetalningar av förskott från strukturfonderna, Sammanhållningsfon
den och Europeiska fiskerifonden

p.m.

p.m.

27 667 926,25

6158

Återbetalning av diverse oanvända unions-/gemenskapsbidrag – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

23 188 730,82

Artikel 6 1 5 – Totalt

p.m.

p.m.

110 729 287,55

Återbetalning av utgifter som institutionen betalat för Internationella
atomenergiorganets (IAEA) räkning – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål

p.m.

p.m.

0,—

6143

616

617

Återbetalning av belopp som utbetalats i samband med unions/gemenskapsbistånd till tredjeland

6170

Återbetalning av belopp inom ramen för samarbetet med Sydafrika –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

2 758 732,44

Artikel 6 1 7 – Totalt

p.m.

p.m.

2 758 732,44

618

Återbetalning av belopp som utbetalats i samband med livsmedelsbis
tånd

6180

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

p.m.

p.m.

0,—

Återbetalning av extra kostnader från mottagare av livsmedelsbistånd –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 6 1 8 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

6181
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KAPITEL 6 1 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (forts.)
KAPITEL 6 2 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM HAR UTFÖRTS MOT BETALNING
KAPITEL 6 3 — BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

619

Återbetalning av övriga utgifter som har uppkommit för tredje mans
räkning

6191

Återbetalning av övriga utgifter som har uppkommit för tredje mans räk
ning inom ramen för rådets beslut 77/270/Euratom– Inkomster avsatta för
särskilda ändamål

p.m.

p.m.

9 644,73

Artikel 6 1 9 – Totalt

p.m.

p.m.

9 644,73

KAPITEL 6 1 TOTALT

p.m.

p.m.

170 838 291,23

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

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 6 2
620

622

Inkomster från tjänster som Gemensamma forskningscentret tillhanda
håller tredje man mot betalning

6221

Inkomster från utnyttjandet av högflödesreaktorn vilka ger upphov till
ytterligare anslag – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

18 313 217,—

6223

Andra inkomster från tjänster som Gemensamma forskningscentret har
tillhandahållit tredje man mot betalning och som ger upphov till ytterli
gare anslag – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

10 019 812,25

Inkomster från licenser som har upplåtits av kommissionen och som avser
sådana patenterbara och icke-patenterbara uppfinningar som är resultatet
av unions-/gemenskapsforskning som har utförts av Gemensamma forsk
ningscentret – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

229 242,79

6225

Andra inkomster kopplade till Gemensamma forskningscentret – Inkom
ster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

6226

Inkomster från tjänster som Gemensamma forskningscentret utför under
konkurrens åt andra avdelningar inom kommissionen och som ger upp
hov till ytterligare anslag – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

56 196 406,80

Artikel 6 2 2 – Totalt

p.m.

p.m.

84 758 678,84

Inkomster från licenser som har upplåtits av kommissionen och som
avser sådana patenterbara och icke-patenterbara uppfinningar som är
resultatet av unions-/gemenskapsforskning som har utförts av Gemen
samma forskningscentret (indirekta åtgärder) – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 6 2 TOTALT

p.m.

p.m.

84 758 678,84

630

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

p.m.

p.m.

218 892 911,—

631

Bidrag inom ramen för Schengenregelverket

6311

Bidrag till administrativa kostnader i samband med avtalet med Island och
Norge – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 541 816,—

6312

Bidrag för utveckling av storskaliga informationssystem inom ramen för
avtalet med Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein – Inkomster avsatta
för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 314 270,59

6224

624

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

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

631

(forts.)

6313

Bidrag inom ramen för Schengenregelverket (Island, Norge, Schweiz
och Liechtenstein) – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 6 3 1 – Totalt

p.m.

p.m.

2 856 086,59

632

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

p.m.

p.m.

70 035 604,22

633

Bidrag till vissa biståndsprogram till förmån för tredjeland

6330

Bidrag från medlemsstaterna till vissa biståndsprogram till förmån för tred
jeland som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen på med
lemsstaternas vägnar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

5 595 450,12

6331

Bidrag från tredjeland till vissa biståndsprogram till förmån för tredjeland
som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen på deras väg
nar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

6332

Bidrag från internationella organisationer till vissa biståndsprogram till för
mån för tredjeland som finansieras av unionen och förvaltas av kommis
sionen på dessa organisationers vägnar – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 6 3 3 – Totalt

p.m.

p.m.

5 595 450,12

KAPITEL 6 3 TOTALT

p.m.

p.m.

297 380 051,93

650

Finansiella korrigeringar

6500

Finansiella korrigeringar inom ramen för strukturfonderna, Sammanhåll
ningsfonden och Europeiska fiskerifonden

p.m.

p.m.

305 688 340,62

Artikel 6 5 0 – Totalt

p.m.

p.m.

305 688 340,62

KAPITEL 6 5 TOTALT

p.m.

p.m.

305 688 340,62

660

Andra bidrag och återbetalningar

6600

Andra bidrag och återbetalningar – Inkomster avsatta för särskilda ända
mål

p.m.

p.m.

303 620 521,77

6601

Andra bidrag och återbetalningar – Ej avsatta

KAPITEL 6 5

KAPITEL 6 6

30 000 000

30 000 000

122 478 259,14

Artikel 6 6 0 – Totalt

30 000 000

30 000 000

426 098 780,91

KAPITEL 6 6 TOTALT

30 000 000

30 000 000

426 098 780,91

KAPITEL 6 7
670

Inkomster som gäller Europeiska garantifonden för jordbruket

6701

Avslutning av Europeiska garantifonden för jordbrukets räkenskaper –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

600 517 182,09

6702

Oegentligheter avseende Europeiska garantifonden för jordbruket – Inkom
ster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

147 878 436,59

6703

Tilläggsavgift för mjölkproducenter – Inkomster avsatta för särskilda ända
mål

p.m.

p.m.

337 626 470,92

Artikel 6 7 0 – Totalt

p.m.

p.m.

1 086 022 089,60
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KAPITEL 6 7 — INKOMSTER SOM GÄLLER EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET OCH EUROPEISKA
JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING (forts.)
KAPITEL 6 8 — TILLFÄLLIGA OMSTRUKTURERINGSAVGIFTER
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

671

Inkomster som gäller Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveck
ling

6711

Avslutning av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklings
räkenskaper – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

350 800,—

6712

Oegentligheter avseende Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsut
veckling – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 6 7 1 – Totalt

p.m.

p.m.

350 800,—

KAPITEL 6 7 TOTALT

p.m.

p.m.

1 086 372 889,60

KAPITEL 6 8
680

Tillfälliga omstruktureringsavgifter – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål

6801

Tillfälliga omstruktureringsavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ända
mål

p.m.

p.m.

1 741 417 405,37

6802

Oegentligheter som avser den tillfälliga fonden för omstrukturering –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

6803

Räkenskapsavslutning avseende den tillfälliga fonden för omstrukturering
– Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 6 8 0 – Totalt

p.m.

p.m.

1 741 417 405,37

KAPITEL 6 8 TOTALT

p.m.

p.m.

1 741 417 405,37

Avdelning 6 – Totalt

30 000 000

30 000 000

4 559 416 721,52
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AVDELNING 6
AVGIFTER OCH BIDRAG INOM RAMEN FÖR OLIKA UNIONS- ELLER GEMENSKAPSAVTAL
OCH UNIONS- ELLER GEMENSKAPSPROGRAM
KAPITEL 6 0 — BIDRAG TILL UNIONS- ELLER GEMENSKAPSPROGRAM

601

Diverse forskningsprogram

6011

Samarbetsavtal mellan Schweiz och Euratom om kontrollerad termonukleär fusion och plasmafysik – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Inkomster som är resultatet av samarbetsavtal mellan Schweiz och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt avtalet av den
14 september 1978.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artikel 08 22 04 (indi
rekta åtgärder) i utgiftsberäkningen för avsnitt III ”Kommissionen”, alltefter vilka utgifter som behöver täckas.
6012

Europaavtal om utveckling av fusionsteknik (Efda-avtal) – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

16 455 367,63

Anmärkningar
Inkomster som härrör från det multilaterala Efda-avtalet mellan Europeiska atomenergigemenskapen och dess 18 associerade
medlemmar, särskilt avtalet av den 30 mars 1999.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artikel 08 22 04 (indi
rekta åtgärder) i utgiftsberäkningen för avsnitt III ”Kommissionen”, alltefter vilka utgifter som behöver täckas.
Dessa inkomster är avsedda att omfatta de associerade medlemmarnas bidrag till finansieringen av Joint Funds utgifter vid
användning av JET-strukturen för Efdas ändamål.
6013

Samarbetsavtal med tredjeland inom ramen för unionens eller gemenskapens forskningsprogram – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

225 927 075,31

Anmärkningar
Inkomster som är resultatet av samarbetsavtal mellan unionen/gemenskapen och tredjeländer, särskilt de länder som deltar i det
europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning, i syfte att knyta dessa länder till unions-/ gemenskapsprogram
inom forskningsområdet.
Dessa eventuella bidrag ska täcka kostnaderna för möten, avtal med experter och forskningsutgifter enligt programmen i fråga.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artiklarna 02 04 03,
06 06 04, 08 22 04, 09 04 02, 15 07 78, 32 06 03 (indirekta åtgärder) samt artiklarna 10 02 02 och 10 03 02 i utgiftsbe
räkningen i avsnitt III ”Kommissionen”, beroende på vilken typ av utgifter som avses.
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KAPITEL 6 0 — BIDRAG TILL UNIONS- ELLER GEMENSKAPSPROGRAM (forts.)

6 0 1 (forts.)
6 0 1 3 (forts.)

Rättslig grund
Rådets och kommissionens beslut 2007/502/EG, Euratom av den 25 juni 2007 om undertecknande på Europeiska gemenska
pens och Europeiska atomenergigemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt
samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbun
det, å andra sidan (EUT L 189, 20.7.2007, s. 24).
Rådets beslut 2007/585/EG av den 10 juli 2007 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett avtal om vetenskapligt
och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel (EUT L 220, 25.8.2007, s. 3).
Rådets beslut 2010/558/EU av den 12 mars 2010 om undertecknande, på unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av
avtalet mellan Europeiska unionen och Färöarnas regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete, genom vilket Färöarna asso
cieras med unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 245,
17.9.2010, s. 1).

6015

Samarbetsavtal med institut från tredjeländer i samband med vetenskapliga och tekniska projekt av unions-/gemenskapsintresse
(Eureka m.fl.) – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Inkomster som är resultatet av samarbetsavtal mellan unionen/gemenskapen och institut från tredjeländer i samband med veten
skapliga och tekniska projekt av unions-/gemenskapsintresse (Eureka m.fl.).
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artiklarna 02 04 03,
06 06 04, 08 22 04 och 09 04 02 (indirekta åtgärder) i utgiftsberäkningen för avsnitt III ”Kommissionen”.

6016

Europeiska samarbetsavtal inom vetenskaplig och teknisk forskning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Inkomster från stater som deltar i det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artiklarna 02 04 03,
06 06 04, 08 22 04 och 09 04 02 (indirekta åtgärder) i utgiftsberäkningen för avsnitt III ”Kommissionen”.
Referensrättsakter
Resolution antagen av ministrarna från de stater som deltar i det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forsk
ning (Cost) (undertecknad i Wien den 21 november 1991) (EGT C 333, 24.12.1991, s. 1).

I/78

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KAPITEL 6 0 — BIDRAG TILL UNIONS- ELLER GEMENSKAPSPROGRAM (forts.)

602

Övriga program

6021

Diverse inkomster i samband med humanitärt bistånd – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Alla bidrag från tredje man avseende humanitärt bistånd.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under avdelning 23 i utgifts
beräkningen för avsnitt III ”Kommissionen”.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd (EGT L 163, 2.7.1996, s. 1).
603

Associeringsavtal mellan unionen/gemenskapen och tredjeland

6031

Inkomster från deltagande i unions-/gemenskapsprogram av kandidatländer och av potentiella kandidatländer i västra Balkan –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

192 439 263,08

Anmärkningar
Under denna punkt uppförs inkomster från associationsavtalen mellan unionen/gemenskapen och nedanstående länder till följd
av dessa länders deltagande i en rad unions-/gemenskapsprogram. Inkomster från länder som redan är medlemsstater avser tidi
gare insatser.
I enlighet med artikel 18 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).
Ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om de allmänna principerna för Republiken Albaniens del
tagande i gemenskapsprogram (EUT L 192, 22.7.2005, s. 2).
Ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om de allmänna principerna för Bosnien och Herce
govinas deltagande i gemenskapsprogram (EUT L 192, 22.7.2005, s. 9).
Ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kroatien om de allmänna principerna för Republiken Kroatiens del
tagande i gemenskapsprogram (EUT L 192, 22.7.2005, s. 16).
Ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Serbien och Montenegro om de allmänna principerna för Serbien och Monte
negros deltagande i gemenskapsprogram (EUT L 192, 22.7.2005, s. 29).
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 gemenskaps
program (EUT L 192, 22.7.2005, s. 23).
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Avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokoll 8 till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europe
iska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan, om de allmänna prin
ciperna för Montenegros deltagande i gemenskapsprogram (EUT L 43, 19.2.2008, s. 11).
Tilläggsprotokoll till Europaavtalen (artiklarna 228 och 238) om öppnandet av gemenskapsprogrammen för deltagande av
kandidatländerna.
6032

Inkomster från tredjeländers deltagande i tullsamarbetet, med undantag för kandidatländer och för potentiella kandidatländer i
västra Balkan – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

251 618,00

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd att uppta bidrag från tredjeland i samband med tullsamarbetet, i synnerhet projektet Transit och pro
jektet för spridning av tulldata och andra uppgifter (via telematiknät).
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster under denna rubrik upp som ytterligare anslag under
artiklarna 14 03 01, 14 04 01, 14 04 02 och 14 05 03 i utgiftsberäkningen i avsnitt III ”Kommissionen”.
Rättslig grund
Konvention av den 20 maj 1987 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 konventio
nen 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 beslut nr 253/2003/EG av den 11 februari 2003 om antagandet av ett åtgärdsprogram för tull
frågor 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 gemenska
pen (Tull 2013) (EUT L 154, 14.6.2007, s. 25).
6033

Tredje mans deltagande i unions-/gemenskapsverksamheter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

11 788 959,00

Anmärkningar
Alla bidrag från tredje man till unions-/gemenskapsverksamheter.
I enlighet med artikel 18 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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Återbetalning av utgifter som har uppkommit för en eller flera medlemsstaters räkning

6113

Inkomster från de investeringar som avses i artikel 4 i beslut 2003/76/EG – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

56 445 859,43

Anmärkningar
Enligt beslut 2003/76/EG ska kommissionen ges i uppdrag att avveckla de av Europeiska kol- och stålgemenskapens ekono
miska 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 Europeiska unionens
allmänna budget. Dessa inkomster ska användas för särskilda ändamål, nämligen finansiering av forskningsprojekt inom sek
torer med anknytning till kol- och stålindustrin av Kol- och stålforskningsfonden.
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 stålforskningsfondens tillgångar.
Finansieringssystemet trädde i kraft 2003. Inkomster från år 2009 kommer att användas för forskning under 2011. I syfte att
minimera de fluktuationer i tillgången på forskningsmedel som kan följa av utvecklingen på finansmarknaderna ska en utjäm
ning genomföras. Nettointäkterna för forskning under 2011 beräknas uppgå till 60 929 750 euro.
Enligt artikel 4 i beslut 2003/76/EG ska 72,8 % avdelas för stålsektorn och 27,2 % till kolsektorn.
I enlighet med artiklarna 18 och 160.1a i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under kapi
tel 08 23 i utgiftsberäkningen i avsnitt III ”Kommissionen”.
Rättslig grund
Rådets beslut 2003/76/EG av den 1 februari 2003 om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet av proto
kollet 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).

6114

Inkomster från återbetalningar i samband med Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Enligt beslut 2003/76/EG ska kommissionen ges i uppdrag att avveckla de av Europeiska kol- och stålgemenskapens ekono
miska transaktioner som fortfarande är oavslutade när EKSG-fördraget upphör att gälla.
Enligt artikel 4.5 i det beslutet 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 stålforsknings
fondens tillgångar.
Rättslig grund
Rådets beslut 2003/76/EG av den 1 februari 2003 om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet av proto
kollet 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).
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612

Återbetalning av utgifter som uppkommer i direkt anknytning till bygg- och anläggningsarbeten som utförs på begäran och
mot betalning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

894 767,08

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga utgifterna, som
gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
Kommissionen

p.m.

Rådet

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

p.m.

614

Återbetalning av unions-/gemenskapsstöd till kommersiellt framgångsrika projekt och verksamheter

6140

Återbetalning av unions-/gemenskapsstöd till kommersiellt framgångsrika projekt och verksamheter inom området ny energi
teknik – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

—

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Inkomster från återbetalningar av allt eller en del av det ekonomiska stöd som beviljats av unionen efter det att projekt haft kom
mersiell framgång. Eftersom denna typ av verksamhet inte längre får ekonomiskt stöd bibehålls endast de betalningsbemyndi
ganden som behövs för att betala utestående åtaganden i avdelning 06 i utgiftsberäkningen.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga utgifterna, som
gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

6143

Återbetalningar av unions-/gemenskapsbidrag inom ramen för europeiska initiativ för riskkapital för små och medelstora före
tag – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

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 Venture instrumenten Consort och Eurotech Capital.
I enlighet med artikel 18 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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615

Återbetalning av oanvänt unions-/gemenskapsstöd

6150

Återbetalning av oanvänt stöd från Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska
utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Fonden för fiskets utveckling, Sammanhållningsfonden, solidaritetsfonden, Ispa
och IPA
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

59 834 833,16

Anmärkningar
Återbetalning av oanvänt stöd från Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska
utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Fonden för fiskets utveckling, Sammanhållningsfonden, solidaritetsfonden, det
strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet (Ispa) och instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA).
I enlighet med artikel 18 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.

6151

Återbetalning av oanvända bidrag för att balansera budgetar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18 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.

6152

Återbetalning av oanvända räntesubventioner – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18 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.

6153

Återbetalning av oanvända belopp inom ramen för kontrakt som institutionen ingått – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

37 797,32

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18 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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6157

Återbetalningar av förskott från strukturfonderna, Sammanhållningsfonden och Europeiska fiskerifonden
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

27 667 926,25

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för återbetalningar av förskott från strukturfonderna (Europeiska regionala utvecklingsfonden och Euro
peiska socialfonden), Sammanhållningsfonden och Europeiska fiskerifonden.
De belopp som förs upp under denna punkt ger i enlighet med artiklarna 18 och 157 i budgetförordningen upphov till til
läggsanslag under motsvarande budgetposter i avdelningarna 04, 11 och 13 i utgiftsberäkningen för avsnitt III ”Kommissio
nen”, om de visar sig vara nödvändiga för att strukturfondernas och Sammanhållningsfondens bidrag till åtgärden i fråga inte
ska minska.
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 utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999
(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).

6158

Återbetalning av diverse oanvända unions-/gemenskapsbidrag – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

23 188 730,82

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18 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.

616

Återbetalning av utgifter som institutionen betalat för Internationella atomenergiorganets (IAEA) räkning – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Återbetalning från Internationella atomenergiorganet (IAEA) av belopp som har utbetalats av kommissionen i syfte att betala
kontrollen som enligt kontrollavtalen utförs av IAEA (se artiklarna 32 05 01 och 32 05 02 i utgiftsberäkningen för avsnitt III
”Kommissionen”).
I enlighet med artikel 18 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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Referensrättsakter
Avtal mellan Belgien, Danmark, Italien, Irland, Nederländerna, Luxemburg, Västtyskland, Europeiska atomenergigemenskapen
och Internationella atomenergiorganet om genomförande av artiklarna III.1 och III.4 i Fördraget om förhindrande av spridning
av kärnvapen (EGT L 51, 22.2.1978, s. 1), särskilt artikel 15.
Trepartsavtal mellan gemenskapen, Förenade kungariket och IAEA.
Trepartsavtal mellan gemenskapen, Frankrike och IAEA.

617

Återbetalning av belopp som utbetalats i samband med unions-/gemenskapsbistånd till tredjeland

6170

Återbetalning av belopp inom ramen för samarbetet med Sydafrika – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

2 758 732,44

Anmärkningar
Återbetalning från anbudsgivare eller mottagare av felaktigt utbetalda belopp i samband med utvecklingssamarbete med
Sydafrika.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artikel 21 06 02 i
utgiftsberäkningen för avsnitt III ”Kommissionen”.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansierings
instrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).

618

Återbetalning av belopp som utbetalats i samband med livsmedelsbistånd

6180

Återbetalning från anbudsgivare eller mottagare av felaktigt utbetalda belopp i samband med livsmedelsbistånd – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Bestämmelser i de anbudsinfordringar eller i de finansiella villkor som bifogas kommissionens skrivelser och som fastställer vill
koren för livsmedelsbistånd.
I enlighet med artikel 18 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).
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6181

Återbetalning av extra kostnader från mottagare av livsmedelsbistånd – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Bestämmelser i de leveransvillkor som bifogas kommissionens skrivelser till mottagarna och som fastställer villkoren för
livsmedelsbistånd.
I enlighet med artikel 18 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).
619

Återbetalning av övriga utgifter som har uppkommit för tredje mans räkning

6191

Återbetalning av övriga utgifter som har uppkommit för tredje mans räkning inom ramen för rådets beslut 77/270/Euratom–
Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

9 644,73

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under punk
terna 22 02 05 01 och 19 06 04 01 i utgiftsberäkningen i avsnitt III ”Kommissionen”.
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 kärnsäkerhetssam
arbete (EUT L 81, 22.3.2007, s. 1).
KAPITEL 6 2 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM HAR UTFÖRTS MOT BETALNING

620

Leverans mot betalning av råmaterial eller speciella klyvbara material (artikel 6 b i Euratomfördraget) – Inkomster avsatta
för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Inkomster från leverans mot betalning till medlemsstater av råmaterial eller speciella klyvbara material till deras
forskningsprogram.
I enlighet med artikel 18 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.
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622

Inkomster från tjänster som Gemensamma forskningscentret tillhandahåller tredje man mot betalning

6221

Inkomster från utnyttjandet av högflödesreaktorn vilka ger upphov till ytterligare anslag – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

18 313 217,00

Anmärkningar
Inkomster från driften av högflödesreaktorn vid Gemensamma forskningscentrets anläggning i Petten.
Betalningar från tredje man, särskilt Belgien och Nederländerna, i syfte att täcka alla typer av utgifter för driften av Gemen
samma forskningscentrets högflödesreaktor.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artiklarna 10 01 05
och 10 04 04 i utgiftsberäkningen i avsnitt III ”Kommissionen”.
Slutförande av tidigare program
Inkomsterna tillhandahålls av Tyskland, Frankrike och Nederländerna.
6223

Andra inkomster från tjänster som Gemensamma forskningscentret har tillhandahållit tredje man mot betalning och som ger
upphov till ytterligare anslag – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

10 019 812,25

Anmärkningar
Inkomster från personer, företag och nationella organ för vilka Gemensamma forskningscentret utför arbete och/eller tillhan
dahåller tjänster mot betalning.
I enlighet med artikel 18 och artikel 161.2 i budgetförordningen kan eventuella inkomster ge upphov till att ytterligare anslag
förs in i artiklarna 10 01 05, 10 04 01 och 10 04 02 i utgiftsberäkningen för avsnitt III ”Kommissionen”, för att täcka utgifter
i samband med varje enskilt avtal med tredje man.
6224

Inkomster från licenser som har upplåtits av kommissionen och som avser sådana patenterbara och icke-patenterbara uppfin
ningar som är resultatet av unions-/gemenskapsforskning som har utförts av Gemensamma forskningscentret – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

229 242,79

Anmärkningar
Enligt fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt i artikel 12, har medlemsstaterna, privatper
soner och företag rätt att – mot lämplig avgift – utnyttja licenser utan ensamrätt på patent, provisoriskt skyddade patenträttig
heter, bruksmönster eller patentansökningar som ägs av Europeiska atomenergigemenskapen.
I enlighet med artikel 18 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 avsnitt III ”Kommissionen”.
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 Euro
peiska ekonomiska gemenskapens forskningsprogram (EGT L 255, 20.9.1974, s. 1).
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6225

Andra inkomster kopplade till Gemensamma forskningscentret – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Bidrag, gåvor eller legat från tredje man till de olika verksamheter som utförs av Gemensamma forskningscentret.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artikel 10 01 05 och
kapitlen 10 02, 10 03 och 10 04 i utgiftsberäkningen i avsnitt III ”Kommissionen”.

6226

Inkomster från tjänster som Gemensamma forskningscentret utför under konkurrens åt andra avdelningar inom kommissionen
och som ger upphov till ytterligare anslag – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

56 196 406,80

Anmärkningar
Inkomster från andra avdelningar inom kommissionen för vilka Gemensamma forskningscentret utför arbete eller tillhanda
håller tjänster mot ersättning, och inkomster i samband med deltagande i verksamhet inom ramprogrammen för forskning och
teknisk utveckling.
I enlighet med artikel 18 och artikel 161.2 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under
artiklarna 10 01 05, 10 02 01, 10 03 01, 10 04 01 och 10 04 03 i utgiftsberäkningen för avsnitt III ”Kommissionen”, för att
täcka särskilda utgifter i samband med varje avtal med andra avdelningar inom kommissionen.

624

Inkomster från licenser som har upplåtits av kommissionen och som avser sådana patenterbara och icke-patenterbara upp
finningar som är resultatet av unions-/gemenskapsforskning som har utförts av Gemensamma forskningscentret (indirekta
åtgärder) – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Enligt fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt i artikel 12, har medlemsstaterna, privatper
soner och företag rätt att – mot lämplig avgift – utnyttja licenser utan ensamrätt på patent, provisoriskt skyddade patenträttig
heter, bruksmönster eller patentansökningar som ägs av Europeiska atomenergigemenskapen.
I enlighet med artikel 18 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 Euro
peiska ekonomiska gemenskapens forskningsprogram (EGT L 255, 20.9.1974, s. 1).
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Eftastaternas bidrag inom ramen för EES-avtalet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

218 892 911,00

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 nr 32 till detta.
Det totala förväntade bidraget beräknas efter den sammanfattning som i informationssyfte ingår i en bilaga till utgiftsberäk
ningen i avsnitt III ”Kommissionen”.
Eftastaternas bidrag ska ställas till kommissionens förfogande enligt bestämmelserna i artiklarna 1, 2 och 3 i protokoll nr 32 till
EES-avtalet.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga utgifterna, som
gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
Referensrättsakter
Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EGT L 1, 3.1.1994, s. 3).

631

Bidrag inom ramen för Schengenregelverket

6311

Bidrag till administrativa kostnader i samband med avtalet med Island och Norge – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

1 541 816,00

Anmärkningar
Bidrag till administrativa avgifter med anledning av avtalet av den 18 maj 1999 mellan Europeiska unionens råd, Republiken
Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengen
regelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 36), särskilt artikel 12 i det avtalet.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga utgifterna, som
gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
Rådet

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

p.m.

Rättslig grund
Rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Euro
peiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, til
lämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 31).
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6312

Bidrag för utveckling av storskaliga informationssystem inom ramen för avtalet med Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein
– Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

1 314 270,59

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artiklarna 18 02 04,
18 02 05 och 18 02 11 i utgiftsberäkningen för avsnitt III ”Kommissionen”.
Rättslig grund
Rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Euro
peiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, til
lämpningen 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 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).
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
i detta avtal.
Rådets beslut 2001/886/RIF av den 6 december 2001 om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssys
tem (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 infor
mationssystem (SIS II) (EGT L 328, 13.12.2001, s. 4).
Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 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 50,
25.2.2003, s. 1).
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).
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 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 Euro
peiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genom
förandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 53, 27.2.2008, s. 1).
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Rådets beslut 2008/147/EG av den 28 januari 2008 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet mellan Euro
peiska 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 gemenskapens vägnar av avtalet mellan Euro
peiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genom
förandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 53, 27.2.2008, s. 50).
Rådets beslut 2008/261/EG av den 28 februari 2008 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk
tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbun
det och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Euro
peiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen
och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 83, 26.3.2008, s. 3).
Rådets beslut 2008/262/EG av den 28 februari 2008 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk til
lämpning av vissa bestämmelser i 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
utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 83, 26.3.2008, 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-förordningen) (EUT L 218, 13.8.2008,
s. 60).
Rådets förordning (EG) nr 1104/2008 av den 24 oktober 2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till
andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 299, 8.11.2008, s. 1).
Rådets beslut 2008/839/RIF av den 24 oktober 2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra gene
rationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 299, 8.11.2008, s. 43).
Referensrättsakter
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, framlagd av kommissionen den 19 mars 2010, om inrättande av en byrå
för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (KOM(2010) 93 slutlig).

6313

Bidrag inom ramen för Schengenregelverket (Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein) – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster under denna rubrik upp som ytterligare anslag under
artiklarna 18 02 03, 18 02 06 och 18 03 14 i utgiftsberäkningen i avsnitt III ”Kommissionen”.
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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 Euro
peiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, til
lämpningen 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
i det avtalet.
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 beslut 2008/146/EG av den 28 januari 2008 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet mellan Euro
peiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genom
förandet, 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 Euro
peiska 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 gemenskapens vägnar av avtalet mellan Euro
peiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genom
förandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 53, 27.2.2008, s. 50).
Rådets beslut 2008/261/EG av den 28 februari 2008 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk
tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbun
det och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Euro
peiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen
och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 83, 26.3.2008, s. 3).
Rådets beslut 2008/262/EG av den 28 februari 2008 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk til
lämpning av vissa bestämmelser i 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
utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 83, 26.3.2008, s. 5).
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 rådets förordning, framlagt av kommissionen den 4 mars 2009, om inrättandet av en utvärderingsmekanism avsedd
att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket (KOM(2009) 102 slutlig).
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Förslag till rådets beslut, framlagt av kommissionen den 30 oktober 2009, om undertecknande och ingående av ett avtal mellan
Europeiska gemenskapen och Republiken Island Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge och Schweiziska edsförbun
det om dessa länders deltagande i arbetet i de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen när den utövar sina genom
förandebefogenheter i samband med genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (KOM(2009) 605
och 606 slutlig).
Rådets beslut 2010/374/EG av den 30 november 2009 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och om pro
visorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska eds
förbundet och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om fonden för yttre gränser för perioden
2007–2013 (EUT L 169, 3.7.2010, s. 22).

632

Europeiska utvecklingsfondens bidrag till gemensamma utgifter för administrativt stöd – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

70 035 604,22

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen ska alla bidrag från Europeiska utvecklingsfonden (EUF) till kostnader för stöd
åtgärder föras upp för att tillhandahålla ytterligare anslag under punkt 21 01 04 10 i utgiftsberäkningen i avsnitt III
”Kommissionen”.
Referensrättsakter
Internt avtal mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet om finansiering av gemenskapens bistånd
inom den fleråriga finansieringsramen för perioden 2008–2013 i enlighet med AVS–EG-partnerskapsavtalet 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).

633

Bidrag till vissa biståndsprogram till förmån för tredjeland

6330

Bidrag från medlemsstaterna till vissa biståndsprogram till förmån för tredjeland som finansieras av unionen och förvaltas av
kommissionen på medlemsstaternas vägnar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

5 595 450,12

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för finansiella bidrag från medlemsstater – inklusive offentliga och halvstatliga organ i dessa – till vissa
biståndsprogram i tredjeland som med stöd i den grundläggande rättsakten finansieras av unionen och förvaltas av kommis
sionen på deras vägnar.
I enlighet med artikel 18.1 aa 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 3 (forts.)

6331

Bidrag från tredjeland till vissa biståndsprogram till förmån för tredjeland som finansieras av unionen och förvaltas av kom
missionen på deras vägnar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för finansiella bidrag från tredjeland – inklusive offentliga och halvstatliga organ i dessa länder – till vissa
biståndsprogram i tredjeland som med stöd i den grundläggande rättsakten finansieras av unionen och förvaltas av kommis
sionen på deras vägnar.
I enlighet med artikel 18.1 aa i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga utgifterna,
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
6332

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
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för finansiella bidrag från internationella organisationer till vissa biståndsprogram i tredjeland som med
stöd i den grundläggande rättsakten finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen på deras vägnar.
I enlighet med artikel 18.1 aa i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga utgifterna,
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
KAPITEL 6 5 — FINANSIELLA KORRIGERINGAR

650

Finansiella korrigeringar

6500

Finansiella korrigeringar inom ramen för strukturfonderna, Sammanhållningsfonden och Europeiska fiskerifonden
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

305 688 340,62

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd att ta upp inkomster från finansiella korrigeringar inom ramen för strukturfonderna (Europeiska
utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Fonden för fiskets utveckling, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Euro
peiska socialfonden), Sammanhållningsfonden samt Europeiska fiskerifonden.
De belopp som förs upp under denna punkt kan i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen ge upphov till kompletterande
anslag under motsvarande budgetposter i avdelningarna 04, 05, 11 och 13 i utgiftsberäkningen i avsnitt III ”Kommissionen”,
om de visar sig vara nödvändiga för att täcka risker för att korrigeringar som beslutats tidigare ställs in eller minskas.
Enligt artikel 105.1 i förordning (EG) nr 1083/2006 ska förordningen inte påverka vare sig fullföljande eller ändring, inklusive
helt eller delvis upphävande, av stöd som medfinansieras av strukturfonderna eller av ett projekt som medfinansieras av Sam
manhållningsfonden 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 gäller för det stödet den 31 december 2006 och
som följaktligen ska fortsätta att gälla för det stödet eller dessa projekt tills de har avslutats.
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KAPITEL 6 5 — FINANSIELLA KORRIGERINGAR (forts.)

6 5 0 (forts.)
6 5 0 0 (forts.)

Rättslig grund
Rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samord
ningen 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 övriga befintliga finansieringsorgans verksamhet (EGT L 374, 31.12.1988, s. 1), särskilt artikel 24.
Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jord
bruket (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).
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).
Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklings
fonden, 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).
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 Samman
hållningsfonden och för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklings
fonden (EUT L 371, 27.12.2006, s. 1).
KAPITEL 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

660

Andra bidrag och återbetalningar

6600

Andra bidrag och återbetalningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

303 620 521,77

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18 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.
Parlamentet

p.m.

Rådet

p.m.

Kommissionen

p.m.

Ombudsmannen

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

p.m.

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

I/95

KAPITEL 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR (forts.)

6 6 0 (forts.)

6601

Andra bidrag och återbetalningar – Ej avsatta
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

30 000 000

Budgetåret 2009

30 000 000

122 478 259,14

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för eventuella inkomster som inte omfattas av övriga delar av avdelning 6, och som inte fördelats i enlig
het med artikel 18 i budgetförordningen.
Parlamentet

p.m.
30 000 000

Kommissionen
Totalt

KAPITEL 6 7 — INKOMSTER SOM GÄLLER EUROPEISKA
JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING

GARANTIFONDEN

FÖR

JORDBRUKET

30 000 000

OCH

EUROPEISKA

670

Inkomster som gäller Europeiska garantifonden för jordbruket

6701

Avslutning av Europeiska garantifonden för jordbrukets räkenskaper – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

600 517 182,09

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för belopp från beslut om överensstämmelse i samband med räkenskapsavslutning till förmån för Euro
peiska unionens allmänna budget inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket samt garantisektionen för Europe
iska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling under rubrik 1 i budgetplanen för 2000–2006.
Den är också avsedd för belopp som härrör från bokföringen av resultaten av beslut om räkenskapsavslutning till förmån för
Europeiska unionens allmänna budget gällande dithörande upptagna inkomster som avsatts för särskilda ändamål, förutom de
inkomster som uppstår på grundval av artikel 32.5 i förordning (EG) nr 1290/2005.
I enlighet med artiklarna 18 och 154 i budgetförordningen förs eventuella inkomster under denna punkt upp som ytterligare
anslag under någon av de budgetposter som sorterar under EGFJ i utgiftsberäkningen i avsnitt III ”Kommissionen”.
Inkomsterna under denna punkt har beräknats till 1 000 000 000 euro, inklusive 400 000 000 euro som överförts från 2010
till 2011 i enlighet med artikel 10 i budgetförordningen.
Vid upprättandet av 2011 års budget har ett belopp på 500 000 000 euro beaktats för finansiering av budgetbehoven för åtgär
der enligt artikel 05 03 01 och det återstående beloppet på 500 000 000 euro beaktats för finansiering av budgetbehoven för
åtgärder enligt artikel 05 02 08.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken
(EUT L 209, 11.8.2005, s. 1).
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GARANTIFONDEN

15.3.2011

FÖR

JORDBRUKET

OCH

EUROPEISKA

6 7 0 (forts.)

6702

Oegentligheter avseende Europeiska garantifonden för jordbruket – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

147 878 436,59

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för belopp som inkasseras 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 förver
kade säkerheter i samband med utgifter som finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (garantisek
tionen) under rubrik 1 i budgetplanen för 2000–2006 eller av Europeiska garantifonden för jordbruket. Den är också avsedd
för sådana återvunna nettobelopp av vilka medlemsstaterna får behålla 20 % enligt artikel 32.2 i förordning (EG) nr 1290/2005.
Den omfattar även belopp som återvunnits till följd av beslut om räkenskapsavslutning enligt artikel 32.5 i den förordningen.
I enlighet med artiklarna 18 och 154 i budgetförordningen förs eventuella inkomster under denna punkt upp som ytterligare
anslag under någon av de budgetposter som sorterar under Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) i utgiftsberäkningen
i avsnitt III ”Kommissionen”.
Inkomsterna under denna punkt har beräknats till 228 000 000 euro, bl.a. 140 000 000 euro som överförts från 2010 till 2011
i enlighet med artikel 10 i budgetförordningen.
Vid upprättandet av 2011 års budget har detta belopp beaktats för finansiering av budgetbehoven för åtgärder enligt
artikel 05 03 01.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken
(EUT L 209, 11.8.2005, s. 1).
6703

Tilläggsavgift för mjölkproducenter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

337 626 470,92

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för belopp som uppburits eller indrivits i enlighet med förordning (EG) nr 1788/2003 och artikel 78 i
förordning (EG) nr 1234/2007.
I enlighet med artiklarna 18 och 154 i budgetförordningen förs eventuella inkomster under denna punkt upp som ytterligare
anslag under någon av de budgetposter som sorterar under Europeiska garantifonden för jordbruket i utgiftsberäkningen i
avsnitt III ”Kommissionen”.
Inkomsterna under denna punkt beräknas uppgå till 19 000 000 euro.
Vid upprättandet av 2011 års budget har detta belopp beaktats för finansiering av budgetbehoven för åtgärder enligt
artikel 05 03 01.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken
(EUT L 209, 11.8.2005, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruks
marknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”)
(EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).
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GARANTIFONDEN

I/97

FÖR

JORDBRUKET

OCH

EUROPEISKA

671

Inkomster som gäller Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

6711

Avslutning av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklings räkenskaper – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

350 800,00

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för belopp från beslut om förenlighet som utfaller till förmån för unionens budget inom ramen för lands
bygdsutveckling som finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Den är också avsedd för
belopp som härrör från bokföringen av resultaten av beslut om räkenskapsavslutning till förmån för unionens budget som kan
betraktas som inkomster som avsatts för särskilda ändamål. Belopp avseende återbetalningar av förskott från EJFLU återfinns
också under denna punkt.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster under denna punkt upp som ytterligare anslag under
någon av de budgetposter som sorterar under EJFLU.
Vid upprättandet av 2011 års budget avdelas inget specifikt belopp för artikel 05 04 05.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken
(EUT L 209, 11.8.2005, s. 1).

6712

Oegentligheter avseende Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för belopp som inkasseras som följd av oegentligheter eller försumlighet, samt räntor på dessa belopp.
Det gäller särskilt belopp som återvinns efter bedrägerier eller oegentligheter, viten och andra påföljder samt räntor och förver
kade säkerheter i samband med utgifter som finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster under denna punkt upp som ytterligare anslag under
någon av de budgetposter som sorterar under EJFLU.
Vid upprättandet av 2011 års budget avdelas inget specifikt belopp för artikel 05 04 05.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken
(EUT L 209, 11.8.2005, s. 1).
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680

Tillfälliga omstruktureringsavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

6801

Tillfälliga omstruktureringsavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

1 741 417 405,37

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för de tillfälliga omstruktureringsavgifterna inom unionens sockersektor i enlighet med artikel 11 i för
ordning (EG) nr 320/2006.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen ska de belopp som tas upp under denna punkt ge upphov till ytterligare anslag
under artikel 05 02 16 (omstruktureringsfonden för socker) i utgiftsberäkningen i avsnitt III ”Kommissionen”, som stöd till finan
sieringen av omstruktureringsstöd och annat stöd som täcks av förordning (EG) nr 320/2006.
När 2011 års budget upprättades togs ett belopp på 1 015 000 000 euro upp under denna post (som bara gäller en överföring
från tidigare budgetår). Därav avdelades 195 000 000 euro för artikel 05 02 16, och det återstående beloppet kommer att över
föras automatiskt till påföljande budgetår enligt artikel 10 i budgetförordningen.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sock
erindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jord
brukspolitiken (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42).
6802

Oegentligheter som avser den tillfälliga fonden för omstrukturering – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna punkt är 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. Den är också avsedd för sådana återvunna nettobelopp av vilka medlems
staterna får behålla 20 % enligt artikel 32.2 i förordning (EG) nr 1290/2005. Den omfattar även belopp som återvunnits till
följd av beslut om räkenskapsavslutning enligt artikel 32.5 i den förordningen.
I enlighet med artiklarna 18 och 154 i budgetförordningen förs eventuella inkomster under denna punkt upp som anslag under
artikel 05 02 16 (omstruktureringsfonden för socker) i utgiftsberäkningen för avsnitt III ”Kommissionen”, för att finansiera
omstruktureringsstöd och annat stöd som täcks av förordning (EG) nr 320/2006.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken
(EUT L 209, 11.8.2005, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sock
erindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jord
brukspolitiken (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42).
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6 8 0 (forts.)

6803

Räkenskapsavslutning avseende den tillfälliga fonden för omstrukturering – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för belopp från beslut om överensstämmelse i samband med räkenskapsavslutning till förmån för unio
nens budget till följd av utgifter som finansieras av den tillfälliga fonden för omstrukturering av sockerindustrin i unionen, som
inrättades genom förordning (EG) nr 320/2006. Den är också avsedd för belopp som härrör från bokföringen av resultaten av
beslut om räkenskapsavslutning till förmån för unionens budget gällande dithörande upptagna inkomster som avsatts för sär
skilda ändamål relaterade till omstruktureringsfonden för socker, förutom de inkomster som uppstår på grundval av artik
larna 16 och 32.5 i förordning (EG) nr 1290/2005.
I enlighet med artiklarna 18 och 154 i budgetförordningen förs eventuella inkomster under denna punkt upp som anslag under
artikel 05 02 16 (omstruktureringsfonden för socker) i utgiftsberäkningen för avsnitt III ”Kommissionen”, för att finansiera
omstruktureringsstöd och annat stöd som täcks av förordning (EG) nr 320/2006.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sock
erindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jord
brukspolitiken (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42).
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AVDELNING 7
DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER
KAPITEL 7 0 — DRÖJSMÅLSRÄNTA
KAPITEL 7 1 — BÖTER, VITEN OCH ANDRA PÅFÖLJDER
KAPITEL 7 2 — RÄNTOR PÅ DEPOSITIONER OCH BÖTER
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 7 0
700

Dröjsmålsränta

7000

Räntor på grund av försenad bokföring vid medlemsstaternas statskassor

5 000 000

5 000 000

76 436 747,70

7001

Övrig dröjsmålsränta

3 000 000

3 000 000

1 710 385,54

8 000 000

8 000 000

78 147 133,24

Artikel 7 0 0 – Totalt
701

Dröjsmålsräntor och andra avgifter som tillämpas på bötesbelopp
KAPITEL 7 0 TOTALT

15 000 000

15 000 000

113 119 535,73

23 000 000

23 000 000

191 266 668,97

100 000 000

100 000 000

724 812 338,90

KAPITEL 7 1
710

Böter, viten och andra påföljder

712

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

p.m.
100 000 000

p.m.
100 000 000

16 911 424,—
741 723 762,90

KAPITEL 7 2
720

Räntor på depositioner och böter

7200

Räntor på depositioner och böter i samband med förfarandet vid alltför
stora underskott – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 7 2 0 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 7 2 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 7 – Totalt

123 000 000

123 000 000

932 990 431,87
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AVDELNING 7
DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER
KAPITEL 7 0 — DRÖJSMÅLSRÄNTA

700

Dröjsmålsränta

7000

Räntor på grund av försenad bokföring vid medlemsstaternas statskassor
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

5 000 000

Budgetåret 2009

5 000 000

76 436 747,70

Anmärkningar
Dröjer en medlemsstat med att kreditera det konto som öppnats i kommissionens namn, som avses i artikel 9.1 i förordning
(EG, Euratom) nr 1150/2000, medför detta att den aktuella medlemsstaten måste betala dröjsmålsränta.
För de medlemsstater som har euron som valuta ska räntesatsen vara den räntesats som offentliggörs i C-serien av Europeiska
unionens officiella tidning och som Europeiska centralbanken tillämpar på sina refinansieringstransaktioner den första dagen i den
månad då förfallodagen infaller, ökad med två procentenheter. Denna räntesats ska ökas med 0,25 procentenheter för varje
månad som krediteringen försenas. Den höjda räntan ska gälla för hela dröjsmålsperioden.
För de medlemsstater som inte har euron som valuta ska räntesatsen vara den räntesats som centralbankerna tillämpar på sina
huvudsakliga refinansieringstransaktioner den första dagen i den aktuella månaden, ökad med två procentenheter, eller, för de
medlemsstater som inte har tillgång till centralbankens räntesats, den mest likvärdiga räntesatsen som tillämpas på medlems
statens penningmarknad den första dagen i den aktuella månaden, ökad med två procentenheter. Denna räntesats ska ökas med
0,25 procentenheter för varje månad som krediteringen försenas. Den höjda räntan ska gälla för hela dröjsmålsperioden.
Räntesatsen är tillämplig på alla krediteringar av egna medel som anges i artikel 10 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.
Rådet

p.m.

Kommissionen

5 000 000

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

5 000 000

Rättslig grund
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).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 71.4.
7001

Övrig dröjsmålsränta
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

3 000 000

Budgetåret 2009

3 000 000

1 710 385,54

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för dröjsmålsränta för försenade inbetalningar av andra fordringar än egna medel.
Rättslig grund
Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EGT L 1, 3.1.1994, s. 3), särskilt artikel 2.5 i protokoll 32.
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KAPITEL 7 0 — DRÖJSMÅLSRÄNTA (forts.)

7 0 0 (forts.)
7 0 0 1 (forts.)

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 71.4.
Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357,
31.12.2002, s. 1), särskilt artikel 86.
Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999
(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 Samman
hållningsfonden och för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklings
fonden (EUT L 371, 27.12.2006, s. 1).
701

Dröjsmålsräntor och andra avgifter som tillämpas på bötesbelopp
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

15 000 000

Budgetåret 2009

15 000 000

113 119 535,73

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för upplupna räntor på specialkontot för böter och dröjsmålsränta vid försenade bötesinbetalningar.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 71.4.
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).
Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357,
31.12.2002, s. 1), särskilt artikel 86.
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.
KAPITEL 7 1 — BÖTER, VITEN OCH ANDRA PÅFÖLJDER

710

Böter, viten och andra påföljder
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

100 000 000

Budgetåret 2009

100 000 000

724 812 338,90

Anmärkningar
Kommissionen kan ålägga företag och sammanslutningar av företag att betala böter, viten och andra påföljder för att inte ha
iakttagit förbud eller inte fullföljt skyldigheter enligt förordningarna nedan eller enligt artiklarna 101 och 102 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt.
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KAPITEL 7 1 — BÖTER, VITEN OCH ANDRA PÅFÖLJDER (forts.)

7 1 0 (forts.)

Böterna måste betalas inom tre månader efter delgivningen av kommissionens beslut. Kommissionen kommer dock inte att upp
bära det förfallna beloppet när företaget har lämnat in en överklagan till Europeiska unionens domstol. Företaget måste godta
att ränta betalas på skulden efter förfallodagen och det måste tillhandahålla kommissionen en bankgaranti som täcker både skul
dens kapitalbelopp och ränta eller tilläggsavgifter senast den dag skulden förfaller till betalning.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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).
Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357,
31.12.2002, 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.
712

Vite eller standardbelopp som åläggs medlemsstater som underlåter att efterkomma en dom av Europeiska unionens dom
stol i fråga om icke uppfyllda skyldigheter enligt fördraget
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

16 911 424,00

Rättslig grund
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 260.2.
KAPITEL 7 2 — RÄNTOR PÅ DEPOSITIONER OCH BÖTER

720

Räntor på depositioner och böter

7200

Räntor på depositioner och böter i samband med förfarandet vid alltför stora underskott – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Inkomster av räntor på depositioner och böter som härrör från en tillämpning av förfarandet vid alltför stora underskott.
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 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.
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.
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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
KAPITEL 8 3 — INKOMSTER I SAMBAND MED EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR LÅN SOM HAR BEVILJATS I TRED
JELAND AV FINANSINSTITUT
KAPITEL 8 5 — INKOMSTER FRÅN DELTAGANDE I GARANTIORGAN
Artikel
Punkt
800
801
802

810

813

827
828

Rubrik

KAPITEL 8 0
Europeiska unionens garanti för unionslån som har upptagits för att
stödja betalningsbalanser
Europeiska unionens garanti för upptagna Euratomlån
Europeiska unionens garanti för unionslån som tagits för att betala eko
nomiskt bistånd under den europeiska finansiella stabiliseringsmekanis
men

850

Budgetåret 2010

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

Budgetåret 2009

0,—
0,—

p.m.

p.m.

KAPITEL 8 0 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 8 1
Amorteringar och ränta på särskilda lån och riskkapital som har bevil
jats enligt det finansiella samarbetet med tredjeländer i Medelhavsom
rådet
Amorteringar och ränta på lån och riskkapital som kommissionen inom
ramen för European Community Investment Partners har beviljat utveck
lingsländer i Latinamerika, Asien och Medelhavsområdet samt Sydafrika

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 8 1 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 8 2
Europeiska unionens garanti för upplåningsprogram som unionen har
ingått för att ge ekonomiskt stöd till tredjeländer
Garanti för Euratomlån för att förbättra effektiviteten och säkerheten i
kärnkraftverk i länderna i Central- och Östeuropa och Oberoende sta
ters samvälde
KAPITEL 8 2 TOTALT

835

Budgetåret 2011

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 8 3
Europeiska unionens garanti för Europeiska investeringsbankens lån till
tredje land

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 8 3 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 8 5
Utdelningar från Europeiska investeringsfonden

438 717

p.m.

3 678 263,68

KAPITEL 8 5 TOTALT

438 717

p.m.

3 678 263,68

Avdelning 8 – Totalt

438 717

p.m.

3 678 263,68
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AVDELNING 8
UPP- OCH UTLÅNING
KAPITEL 8 0 — INKOMSTER
MEDLEMSSTATERNA

800

I

SAMBAND

MED

EUROPEISKA

UNIONENS

GARANTI

FÖR

UPP-

OCH

UTLÅNING

I

Europeiska unionens garanti för unionslån som har upptagits för att stödja betalningsbalanser
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Unionens garanti gäller lån som tas upp på kapitalmarknaderna eller i finansinstitut. Den samlade utlåningen till medlemssta
terna är begränsad 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 punkt 01 04 01 01 i utgiftsberäkningen för avsnitt III ”Kommissionen”, förutsatt att avdrag för dessa inkomster inte har
gjorts i utgifterna.
I del II i bilagan till avsnitt III finns en sammanställning av upp- och utlåning vad avser kapitalbelopp och ränta samt därtill
hörande skuldförvaltning.
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).
801

Europeiska unionens garanti för upptagna Euratomlån
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för alla eventuella inkomster som uppkommer genom utövandet av rättigheter i samband med en garanti
under punkt 01 04 01 02 i utgiftsberäkningen för avsnitt III ”Kommissionen”, förutsatt att avdrag för dessa inkomster inte har
gjorts i utgifterna.
I del II i bilagan till avsnitt III finns en sammanställning av upp- och utlåning vad avser kapitalbelopp och ränta samt därtill
hörande skuldförvaltning.
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).
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 den 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).
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KAPITEL 8 0 — INKOMSTER
MEDLEMSSTATERNA (forts.)

I

SAMBAND

MED

EUROPEISKA

UNIONENS

15.3.2011

GARANTI

FÖR

UPP-

OCH

UTLÅNING

I

8 0 1 (forts.)

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).
802

Europeiska unionens garanti för unionslån som tagits för att betala ekonomiskt bistånd under den europeiska finansiella
stabiliseringsmekanismen
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

Anmärkningar
Unionsgarantin avser lån som upptas på kapitalmarknaderna eller från finansinstitut. De utestående lånebelopp eller krediter
som får 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 punkt 01 04 01 03, förutsatt att avdrag för dessa inkomster inte har gjorts från utgifter.
I del II i bilagan till avsnitt III finns en sammanställning av upp- och utlåning vad avser kapitalbelopp och ränta samt därtill
hörande skuldförvaltning.
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. 1–4).
KAPITEL 8 1 — LÅN BEVILJADE AV KOMMISSIONEN

810

Amorteringar och ränta på särskilda lån och riskkapital som har beviljats enligt det finansiella samarbetet med tredjeländer
i Medelhavsområdet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för amorteringar och räntebetalningar på särskilda lån och riskkapital som har beviljats från anslagen i
kapitlen 22 02 och 19 08 i utgiftsberäkningen för avsnitt III ”Kommissionen” till tredjeländer i Medelhavsområdet.
Den inbegriper också återbetalning av kapitalbelopp och räntebetalningar på särskilda lån och riskkapital som beviljats vissa
medlemsstater i Medelhavsområdet, vilket dock utgör en mycket liten andel av det totala beloppet. Ifrågavarande lån/riskkapital
beviljades vid en tidpunkt när länderna ännu inte hade anslutit sig 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.
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KAPITEL 8 1 — LÅN BEVILJADE AV KOMMISSIONEN (forts.)

8 1 0 (forts.)

Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestäm
melser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (EUT L 310, 9.11.2006, s. 1).
Referensrättsakter
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, som lämnades av kommissionen den 21 maj 2008, om ändring av för
ordning (EG) nr 1638/2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och part
nerskapsinstrument (KOM(2008) 308 slutlig), särskilt artikel 23.
813

Amorteringar och ränta på lån och riskkapital som kommissionen inom ramen för European Community Investment Part
ners har beviljat utvecklingsländer i Latinamerika, Asien och Medelhavsområdet samt Sydafrika
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för amorteringar och räntebetalningar på lån och riskkapital som inom ramen för European Commu
nities Investment Partners har beviljats från anslagen i punkt 19 08 01 01 i utgiftsberäkningen för avsnitt III ”Kommissionen”.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestäm
melser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (EUT L 310, 9.11.2006, s. 1).
KAPITEL 8 2 — INKOMSTER I SAMBAND MED EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR UPP- OCH UTLÅNING I TREDJELÄNDER

827

Europeiska unionens garanti för upplåningsprogram som unionen har ingått för att ge ekonomiskt stöd till tredjeländer
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för alla eventuella inkomster som uppkommer genom utövandet av rättigheter i samband med en garanti
under punkt 01 04 01 04 i utgiftsberäkningen för avsnitt III ”Kommissionen”, förutsatt att avdrag för dessa inkomster inte har
gjorts i utgifterna.
I bilagan ”Del II – Upp- och utlåning” till avsnitt III finns en sammanställning av upp- och utlåning vad avser kapitalbelopp och
ränta samt därtill hörande skuldförvaltning.
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).
Rådets beslut 97/472/EG av den 22 juli 1997 om makrofinansiellt bistånd till Bulgarien (EGT L 200, 29.7.1997, s. 61).
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 98/592/EG av den 15 oktober 1998 om kompletterande makroekonomiskt stöd till Ukraina (EGT L 284,
22.10.1998, s. 45).
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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 1999/731/EG av den 8 november 1999 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Bulgarien (EGT L 294,
16.11.1999, s. 27).
Rådets beslut 1999/732/EG av den 8 november 1999 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Rumänien (EGT L 294,
16.11.1999, s. 29).
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 2000/244/EG av den 20 mars 2000 om ändring av beslut 97/787/EG om exceptionellt finansiellt stöd till Arme
nien och Georgien så att det även omfattar Tadzjikistan (EGT L 77, 28.3.2000, s. 11).
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 2002/639/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 Jugosla
vien (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 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 2007/860/EG av den 10 december 2007 om gemenskapens makroekonomiska stöd till Libanon (EUT L 337,
21.12.2007, s. 111).
828

Garanti för Euratomlån för att förbättra effektiviteten och säkerheten i kärnkraftverk i länderna i Central- och Östeuropa
och Oberoende staters samvälde
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för alla eventuella inkomster som uppkommer genom utövandet av rättigheter i samband med en garanti
under punkt 01 04 01 05 i utgiftsberäkningen för avsnitt III ”Kommissionen”, förutsatt att avdrag för dessa inkomster inte har
gjorts i utgifterna.
I bilagan ”Del II – Upp- och utlåning” till avsnitt III finns en sammanställning av upp- och utlåning vad avser kapitalbelopp och
ränta samt därtill hörande skuldförvaltning.
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 den finansiering som krävs för att förbättra säkerheten och effektiviteten i kärnkraftverk i vissa icke-medlemsstater (EGT L 88,
6.4.1977, s. 9).
Angående den rättsliga grunden för Euratomlån till medlemsstaterna, se även artikel 8 0 1.
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Europeiska unionens garanti för Europeiska investeringsbankens lån till tredje land
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för alla eventuella inkomster som uppkommer genom utövandet av rättigheter i samband med en garanti
under punkt 01 04 01 06 i utgiftsberäkningen för avsnitt III ”Kommissionen”, förutsatt att avdrag för dessa inkomster inte har
gjorts i utgifterna.
I bilagan ”Del II – Upp- och utlåning” till avsnitt III finns en sammanställning av upp- och utlåning vad avser kapitalbelopp och
ränta samt därtill hörande skuldförvaltning.
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 för återuppbyggnad till Libanon).
Rådets förordning (EEG) nr 3180/82 av den 22 november 1982 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt sam
arbete 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 sam
arbete 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 mel
lan 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 mel
lan 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 90/62/EEG av den 12 februari 1990 om att bevilja 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).
Rådets beslut 91/252/EEG av den 14 maj 1991 om utvidgning av tillämpningsområdet för beslut 90/62/EEG om en gemen
skapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt i Ungern och Polen, till att även omfatta Tjecko
slovakien, 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 mel
lan 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 Medel
havsområdet (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 mel
lan 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 mel
lan 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 en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot 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 eko
nomiska gemenskapen och Slovenien (EGT L 189, 29.7.1993, s. 152).
Rådets beslut 93/696/EG av den 13 december 1993 om att bevilja en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot
förluster vid lån till projekt i länderna i Central- och Östeuropa (Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Bulgarien, Est
land, 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).
Rådets beslut 95/207/EG av den 1 juni 1995 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken i sam
band 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 antagande av ett protokoll om finansiellt 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, Nica
ragua, 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, Latiname
rika och Asien, Sydafrika, före detta 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 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).
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Rådets beslut 98/729/EG av den 14 december 1998 om ändring 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 investeringsban
ken 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).
Rådets beslut 2000/788/EG av den 4 december 2000 om ändring av beslut 2000/24/EG i syfte att inrätta ett särskilt EIBåtgärdsprogram 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 avrin
ningsområde 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 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 2005/48/EG av den 22 december 2004 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsban
ken 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 flod
vågen i Indiska oceanen i december 2004 även omfattar Maldiverna (EUT L 62, 3.3.2006, s. 26).
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).
KAPITEL 8 5 — INKOMSTER FRÅN DELTAGANDE I GARANTIORGAN

850

Utdelningar från Europeiska investeringsfonden
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

438 717

p.m.

Budgetåret 2009

3 678 263,68

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för Europeiska investeringsfondens eventuella utdelningar i samband med gemenskapens medverkan.
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 kapitalök
ning (EUT L 107, 25.4.2007, s. 5).
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AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 9 0
900

Diverse inkomster

30 210 000

30 210 000

66 423 842,85

KAPITEL 9 0 TOTALT

30 210 000

30 210 000

66 423 842,85

Avdelning 9 – Totalt

30 210 000

30 210 000

66 423 842,85

TOTALSUMMA

126 527 133 762

122 955 918 526

117 625 569 759,42
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AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER

900

Diverse inkomster
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

30 210 000

Budgetåret 2009

30 210 000

66 423 842,85

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för diverse inkomster.
Parlamentet

p.m.

Rådet

p.m.

Kommissionen

30 000 000

Europeiska unionens domstol

10 000
200 000

Revisionsrätten
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

p.m.

Regionkommittén

p.m.

Europeiska ombudsmannen

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

p.m.
Totalt

30 210 000
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C. PERSONAL SOM OMFATTAS AV TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN
Tjänsteförteckning
2011

Institution

Europaparlamentet

2010

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

5 410

1 127

5 221

1 064

Europeiska rådet och rådet

3 137

36

3 507

65

Kommissionen

24 613

448

25 807

472

—

administration

18 890

366

20 060

369

—

forskning och teknisk utveckling

3 827

—

Europeiska unionens publikationsbyrå

672

—

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

303

81

282

102

—

Europeiska byrån för uttagningsprov för rekryte
ring av personal

126

1

126

1

—

Byrån för löneadministration och individuella
ersättningar

191

214

—

Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel

442

462

—

Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg

Europeiska unionens domstol

3 827
672

162

164

1 546

408

1 493

434

Revisionsrätten

752

135

753

136

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

686

38

675

35

Regionkommittén

485

39

467

39

Europeiska ombudsmannen

16

48

15

48

Europeiska datatillsynsmannen

41

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder
Totalt

39

1 600

43

38 286

2 322

37 977

2 293

Tjänsteförteckning
2011

Unionsorgan med juridisk personlighet

2010

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Decentraliserade organ isationer

619

4 665

631

4 387

Gemensamma europeiska företag

62

295

62

289

Europeiska institutet för innovation och teknik

28

20

401

Genomförandeorgan
Totalt

681

5 389

390
693

5 086
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D. FASTIGHETER
Hyrda fastigheter
Institutioner

Avsnitt I

Parlamentet

Avsnitt II

Europeiska rådet och rådet

Avsnitt III

Kommissionen (7):

Innehav av fast egendom
Anslag 2011 (1)

Anslag 2010 (2)

46 482 626

39 668 000

1 468 571 941 (3)

9 153 000 (4)

8 785 000 (5)

421 942 118 (6)
1 767 969 162,38 (8) (9)

— säten (Bryssel och Luxemburg)

247 866 532

256 425 000

1 588 956 872,23

— kontor i unionen

12 328 000

12 228 000

28 472 293,76

— kontoret för livsmedel och veterinära
frågor

2 285 000

2 366 000

23 271 138,95

29 892 662 (10)

65 278 000

61 628 534,57 (11)

—

—

65 640 322,87

— Europeiska unionens publikationsbyrå

7 008 000

6 884 000

—

— Europeiska byrån för
bedrägeribekämpning

5 330 000

5 256 000

—

376 000

3 343 000

—

— Byrån för löneadministration och
individuella ersättningar

3 387 000

3 351 000

—

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel

5 238 000

5 166 000

—

— Infrastruktur- och logistikbyrån i
Luxemburg

2 800 000

2 894 000

—

Avsnitt IV

Europeiska unionens domstol

43 480 000

43 718 000

393 679 019,73 (12)

Avsnitt V

Revisionsrätten

3 942 000

3 884 000

34 434 155,57

Avsnitt VI

Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén

13 028 298

12 695 001

135 001 789,30 (13)

Avsnitt VII

Regionkommittén

9 260 654

8 845 579

89 570 342 (14)

Avsnitt VIII

Europeiska ombudsmannen

472 000

455 000

—

Avsnitt IX

Europeiska datatillsynsmannen

578 340

567 000

—

Avsnitt X

Europeiska utrikestjänsten (15)

478 558 580

4 311 168 527,98

— unionsdelegationer
— Gemensamma forskningscentret

— Europeiska gemenskapernas byrå för
uttagningsprov för rekrytering av personal

— högkvarter (Bryssels)

12 848 235

— unoionsdelegationerna

49 704 619
Totalt

(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

482 953 292

Dessa anslag avser de ackumulerade belopp som förts upp under punkt 2 0 0 0 (hyror), punkt 2 0 0 1 (tomträttsavgälder) och punkt 2 0 0 3 (förvärv av fast egendom).
Dessa anslag avser de ackumulerade belopp som förts upp under punkt 2 0 0 0 (hyror), punkt 2 0 0 1 (tomträttsavgälder) och punkt 2 0 0 3 (förvärv av fast egendom).
Bokfört värde vid balansräkningen av den 31 december 2008.
Detta anslag avser de ackumulerade belopp som förts upp under punkterna 2 0 0 0 och 3 1 0 0 (hyra).
Detta anslag avser de ackumulerade belopp som förts upp under punkterna 2 0 0 0 och 3 1 0 0 (hyra).
Bokfört värde vid balansräkningen av den 31 december 2008.
Inklusive kommissionens bidrag till unionens delegationer och kostnader för utgifter för administrativ infrastruktur och forskningspolitik.
Provisoriska belopp. De slutliga beloppen kommer att beaktas i 2010 års balansräkningar.
Slutliga belopp såsom offentliggjorda i 2009 års balansräkningar.
Kommissionens bidrag till unionens delegationer efter inrättandet av Europeiska utrikestjänsten.
Situationen per den 31 december 2010. Unionsdelegationernas byggnader överfördes till den Europeiska utrikestjänsten den 1 januari 2011.
Bokfört nettovärde upptaget i bokslutet den 31 december 2009 för byggnaderna annex A, B och C och för fastighetskomplexet runt det nya Palais (det renoverade
gamla Palais, ”ringen”, två torn och ett sammanbindande galleri), avseende vilka det finns hyrköpsavtal.
(13) Tomträtt med förköpsrätt. Nettovärdet infört i balansräkningen av den 31 december 2009.
(14) Tomträtt med förköpsrätt. Nettovärdet infört i balansräkningen av den 31 december 2008.
(15) Situationen per den 31 december 2010. Unionsdelegationernas byggnader överfördes till den Europeiska utrikestjänsten den 1 januari 2011.
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Institution

Ort

Införskaffan
deår

15.3.2011

Belopp
Delsumma

Bryssel

Parlamentet

862 909 612

Mark

Europeiska rådet och rådet

98 147 754

Paul-Henri Spaak (D1)

1998

59 224 221

Paul-Henri Spaak (D2)

1998

25 630 071

Altiero Spinelli (D3)

1998

343 281 055

WIB (D4)

2007

92 217 286

JAN (D5)

2008

130 596 021

Atrium

1999

25 668 266

Atrium II

2004

8 264 467

Montoyer 75

2006

22 620 494

Trier I

2009

31 200 000

Eastman

2008

17 698 333

Cathédrale

2005

2 023 712

Wayenberg (Marie Haps)

2003

6 337 932

Strasbourg (Louise Weiss)

1998

268 693 501

Strasbourg (WIC, SDM, IPE III)

2006

124 518 752

Luxemburg (KAD)

2003

45 702 667

Jean Monnet-huset (Bazoches)

1982

—

Lissabon

1986

728 692

Aten

1991

5 056 022

Köpenhamn

2005

4 181 484

Haag

2006

3 316 000

Valletta

2006

2 302 158

Nicosia

2006

2 895 189

Wien

2008

24 065 860

London

2008

Kommissionen ( )

10 116 338

Bryssel

421 942 118

Mark

1

Totalt

67 525 000

Justus Lipsius

1995

161 313 281

Daghem

2006

12 774 286

Lex

2007

180 329 551

Bryssel

1 492 846 315,56

Overijse

1997

1 058 560,85

Loi 130

1987

54 349 398,78

Breydel

1989

17 299 524,56

Haren

1993

7 076 981,20

Clovis

1995

10 796 920,60

Cours Saint-Michel 1

1997

18 390 823,37

Belliard 232 (2)

1997

20 409 021,24

Demot 24 (3)

1997

31 178 557,46

Breydel II

1997

38 249 633,26
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Institution

Ort

Införskaffandeår

I/119

Belopp
Delsumma

Beaulieu 29/31/33

1998

37 397 359,30

Charlemagne

1997

117 242 013,33

1999

24 815 784,62

1998

17 599 368,98

Demot 28 ( )
4

Joseph II 99 ( )
5

Loi 86

1998

27 613 868,60

Luxemburg 46 (6)

1999

37 072 950,59

Montoyer 59 (7)

1998

18 664 291,07

Froissart 101 (8)

2000

19 571 792,18

VM 18 (9)

2000

18 446 561,23

Joseph II 70 ( )

2000

40 236 661,02

Loi 41 ( )

2000

66 916 904,85

2000

20 661 479,74

Joseph II 30 ( )

2000

35 765 262,17

Joseph II 54 ( )

2001

43 783 960,67

10

11

SC 11 ( )
12

13
14

Joseph II 79 ( )

2002

41 244 575,06

VM2 (16)

2001

40 355 026,36

Palmerston

2002

7 264 375,—

SPA 3 (17)

2003

29 079 265,—

Berlaymont (18)

2004

426 042 141,88

CCAB ( )

2005

44 342 407,26

BU-25

2006

52 338 721,66

Cornet-Leman

2006

3 800 000,—

Madou

2006

119 532 123,67

WALI

2009

4 250 000,—

15

19

Luxemburg

96 110 556,67

Euroforum (20)

2004

88 342 890,—

Foyer Européen

2009

7 767 666,67

Kontor i unionen
Nicosia (Iris Tower – 8th fl.)

28 472 293,76
1992

115 638,43

1986

33 747,36

1993

421 580,70

1991

88 113,78

Marseille

1993

22 587,90

Milano

1986

32 262,38

Köpenhamn

2005

3 984 954,66

Lissabon

Valletta

2006

2 342 020,73

Nicosia (Byron)

2006

2 813 919,85

Haag

2006

3 316 000,—

London

2008

15 513 106,40

Gemensamma forskningscentret
Ispra

Totalt

50 938 887,33
36 956 190,78
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Institution

Ort

Införskaffandeår

Geel

15.3.2011

Belopp
Delsumma

Totalt

3 957 200,81
715 089,02

Karlsruhe
Petten

9 310 406,72

Kontoret för livsmedel och veterinära frågor
Grange (Irland) ( )
21

24 699 159,27
2002

24 699 159,27

Unionsdelegationer ( )

63 742 578,92

22

Buenos Aires (Argentina)

1992

Canberra (Australien)

1983

419 669,68
—

1990

449 874,26

Cotonou (Benin)

1992

150 125,39

Gaborone (Botswana)

1982

—

1985

—

1986

131,40

1987

5 308,28

Brasilia (Brasilien)

1994

295 626,83

Ouagadougou (Burkina Faso)

1984
1997

—
1 193 091,32

1982

—

1986

12 380,75

Phnom Penh (Kambodja)

2005

580 319,88

Ottawa (Kanada)

1977

—

Praia (Kap Verde)

1981

—

Bangui (Centralafrikanska republiken)

1983

—

Bujumbura (Burundi)

1991

115 954,34

N’Djamena (Tchad)

2009

361 840,50

Peking (Kina)

1995

2 513 727,80

Moroni (Komorerna)

1988

11 750,04

Brazzaville (Kongo)

1994

120 867,45

San José (Costa Rica)

1995

318 246,16

Abidjan (Elfenbenskusten)

1993

142 065,32

1994

187 327,97

Malabo (Ekvatorialguinea)

1986

6 090,77

Paris (Frankrike)

1990

1 455 857,68

1991

69 230,12

Libreville (Gabon)

1996

253 943,96

Banjul (Gambia)

1989

20 753,72

Bissau (Guinea-Bissau)

1995

251 329,45

Tokyo (Japan)

2006

34 008 178,59

Nairobi (Kenya)

2005

641 653,07
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Institution

Ort

Maseru (Lesotho)

Lilongwe (Malawi)
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Belopp

Införskaffandeår

Delsumma

1985

—

1990

113 420,51

1991

199 528,91

2006

215 316,60

1982

—

1988

7 493,49

Mexico City (Mexiko)

1995

1 353 701,12

Rabat (Marocko)

1987

31 965,52

Maputo (Moçambique)

2008

4 121 447,03

Windhoek (Namibia)

1992

299 464,20

1993

96 253,39

2009

1 370 072,92

Niamey (Niger)

1997

91 168,26

Abuja (Nigeria)

1992

294 672,84

2005

4 004 315,73

Port Moresby (Papua Nya Guinea)

1982

48 274,53

Kigali, Rwanda

1980

—

Dakar (Senegal)

1984

—

Honiara (Salomonöarna)

1990

29 305,80

Pretoria (Sydafrika)

1994

458 247,25

1996

504 896,74

1987

43 244,49

Mbabane (Swaziland)

1988

27 397,74

Dar es Salaam (Tanzania)

2002

3 187 782,85

Kampala (Uganda)

1986

10 589,59

Montevideo (Uruguay)

1990

148 463,34

New York (Förenta staterna)

1987

95 578,20

Washington (Förenta staterna)

1997

1 118 286,25

Lusaka (Zambia)

1982

—

Harare (Zimbabwe)

1990

93 554,81

1994

178 747,73

Totalt kommissionen
Europeiska unionens
domstol

Revisionsrätten

Totalt

1 767 969 162,38

Luxemburg

393 679 019,73

Annex A – Erasmus, annex B – Thomas
More och annex C

1994

42 868 547,72

Det nya Palais (det renoverade gamla Palais,
”ringen”, två torn och ett sammanbindande
galleri)

2008

350 810 472,01

Luxemburg

34 434 155,57

Mark

1990

776 630,—

Luxemburg (K1)

1990

11 059 732,27

Luxemburg (K2)

2004

20 520 137,82

Luxembourg (K3)

2009

2 077 655,48
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Institution

Ort

Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén

Totalt
()
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Belopp
Delsumma

Bryssel

Totalt

135 001 789,30

Montoyer 92–102

2001

32 687 131,88

Belliard 99–101

2001

79 902 877,42

Belliard 68–72

2004

4 759 496,—

Trèves 74

2005

9 352 870,40

Belliard 93

2005

8 299 413,60

Montoyer

2001

16 634 179

Belliard 101–103

2001

40 720 622

Belliard 68

2004

14 488 532

Trèves 74

2004

12 835 044

Belliard 93

2005

4 891 965

Bryssel

Regionkommittén

1

Införskaffandeår

15.3.2011

89 570 342

4 311 168 527,98

Provisoriska belopp. De slutliga beloppen är de som offentliggjordes i balansräkningen för 2010.
Tomträtt med förköpsrätt.
Tomträtt med förköpsrätt.
Tomträtt med förköpsrätt.
Tomträtt med förköpsrätt.
Tomträtt med förköpsrätt (f.d. Marie de Bourgogne).
Tomträtt med förköpsrätt.
Tomträtt med förköpsrätt.
Tomträtt med förköpsrätt.
Tomträtt med förköpsrätt.
Tomträtt med förköpsrätt.
Tomträtt med förköpsrätt.
Tomträtt med förköpsrätt (används delvis av Olaf).
Tomträtt med förköpsrätt.
Tomträtt med förköpsrätt.
Tomträtt med förköpsrätt.
Tomträtt med förköpsrätt.
Tomträtt med förköpsrätt.
Tomträtt med förköpsrätt.
Tomträtt med förköpsrätt.
Hyr/Köp.
Utrikestjänstens byggnader inkluderar 30 kontorsbyggnader, 28 bostäder till delegationschefer, 25 officiella bostäder till anställda, en parkerings
plats och en obebyggd tomt.
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I/125
PARLAMENTET

INKOMSTER
Europeiska unionens bidrag till att finansiera Europaparlamentets
utgifter för budgetåret 2011

Rubrik

Belopp

Utgifter

1 685 829 393

Egna inkomster

– 124 651 223

Bidrag

1 561 178 170
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PARLAMENTET

EGNA INKOMSTER
AVDELNING 4
INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN
KAPITEL 4 0 — SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG
KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET
KAPITEL 4 2 — ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 4 0
Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutioner
nas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller
pension

47 464 953

47 208 729

403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och leda
möter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

p.m.

404

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas
ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

8 109 730

9 157 662

5 709 275,13

KAPITEL 4 0 TOTALT

55 574 683

56 366 391

51 696 980,31

58 631 602

58 910 854

47 760 097,53

9 134 938

13 046 060

7 209 550,25

400

45 987 620,64
84,54

KAPITEL 4 1
410

Personalens avgifter till pensionssystemet

411

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

412

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda
med tjänstledighet av personliga skäl

10 000

5 000

0,—

KAPITEL 4 1 TOTALT

67 776 540

71 961 914

54 969 647,78

p.m.

p.m.

820 485,37

p.m.

p.m.

820 485,37

KAPITEL 4 2
421

Avgifter från Europaparlamentets ledamöter till ett pensionssystem
KAPITEL 4 2 TOTALT

Avdelning 4 – Totalt

123 351 223

128 328 305

107 487 113,46
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I/127
PARLAMENTET

AVDELNING 4
INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN
KAPITEL 4 0 — SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

400

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och per
soner som erhåller pension
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

47 464 953

Budgetåret 2009

47 208 729

45 987 620,64

Anmärkningar
Protokoll om Europeiska unionens förmåner och immunitet, särskilt artikel 12.
Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Euro
peiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).

403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga
anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

84,54

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 66a i den lydelse som var ikraft fram till den
15 december 2003.

404

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv
tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

8 109 730

Budgetåret 2009

9 157 662

5 709 275,13

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.

KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

410

Personalens avgifter till pensionssystemet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

58 631 602

Budgetåret 2009

58 910 854

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2.

47 760 097,53
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PARLAMENTET

KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET (forts.)

411

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

9 134 938

Budgetåret 2009

13 046 060

7 209 550,25

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 4, artikel 11.2 och 11.3 samt artikel 48 i bilaga VIII.
412

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

10 000

Budgetåret 2009

5 000

0,—

KAPITEL 4 2 — ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

421

Avgifter från Europaparlamentets ledamöter till ett pensionssystem
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

Anmärkningar
Bestämmelser för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter, särskilt bilaga III.

820 485,37
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I/129
PARLAMENTET

AVDELNING 5
INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION
KAPITEL 5 0 — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS (VAROR) OCH FAST EGENDOM
KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER
KAPITEL 5 2 — INKOMSTER FRÅN INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 5 0
500

Inkomster från försäljning av lös egendom (varor)

5000

Inkomster från försäljning av transportmedel – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

5001

Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål

p.m.

p.m.

15 000,—

5002

Inkomster från leverans av varor för övriga institutioners eller organs räk
ning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 5 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

15 000,—

501

Inkomster från försäljning av fast egendom

p.m.

p.m.

0,—

502

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

489 477,89

KAPITEL 5 0 TOTALT

p.m.

p.m.

504 477,89

KAPITEL 5 1
511

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och
återbetalning av hyresavgifter

5110

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

p.m.

p.m.

1 324 196,29

5111

Återbetalning av hyresutgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

15 317,47

Artikel 5 1 1 – Totalt

p.m.

p.m.

1 339 513,76

KAPITEL 5 1 TOTALT

p.m.

p.m.

1 339 513,76

KAPITEL 5 2
520

Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra rän
tor på institutionens konton

1 300 000

2 000 000

1 316 525,41

KAPITEL 5 2 TOTALT

1 300 000

2 000 000

1 316 525,41
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PARLAMENTET

KAPITEL 5 5 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN
KAPITEL 5 7 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA
VERKSAMHET
KAPITEL 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts
till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar
av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning
sådana betalats ut – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

3 347 371,92

Inkomster från tredje part för tjänster eller bygg- och anläggningsarbe
ten som utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål

p.m.

p.m.

3 551 741,34

KAPITEL 5 5 TOTALT

p.m.

p.m.

6 899 113,26

570

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga
grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 766 049,19

571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fon
der, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna
inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

572

Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan insti
tutions räkning

p.m.

p.m.

0,—

573

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens admi
nistrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

3 217 174,16

KAPITEL 5 7 TOTALT

p.m.

p.m.

4 983 223,35

Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål

p.m.

p.m.

677 015,63

KAPITEL 5 8 TOTALT

p.m.

p.m.

677 015,63

KAPITEL 5 5
550

551

KAPITEL 5 7

KAPITEL 5 8
581

Avdelning 5 – Totalt

1 300 000

2 000 000

15 719 869,30
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AVDELNING 5
INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION
KAPITEL 5 0 — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS (VAROR) OCH FAST EGENDOM

500

Inkomster från försäljning av lös egendom (varor)

5000

Inkomster från försäljning av transportmedel – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av institutionernas transportmedel.
I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska dessa inkomster 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.
5001

Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

15 000,00

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning och inbyte av annan lös institutionsegendom än transportmedel.
I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska dessa inkomster 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.
5002

Inkomster från leverans av varor för övriga institutioners eller organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18.1 g i budgetförordningen ska dessa inkomster 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.
Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna punkt ska anges i en
bilaga till denna budget.
501

Inkomster från försäljning av fast egendom
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för inkomster från försäljning av institutionernas fasta egendom.

Budgetåret 2009

0,—
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KAPITEL 5 0 — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS (VAROR) OCH FAST EGENDOM (forts.)

502

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

489 477,89

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18.1 j i budgetförordningen ska dessa inkomster 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.
Under denna artikel samlas även inkomster från försäljning av dessa produkter i elektronisk form.
KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER

511

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter

5110

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

1 324 196,29

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska dessa inkomster 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.
Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna punkt ska anges i en
bilaga till denna budget.
5111

Återbetalning av hyresutgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

15 317,47

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska dessa inkomster 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.
KAPITEL 5 2 — INKOMSTER FRÅN INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

520

Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1 300 000

Budgetåret 2009

2 000 000

1 316 525,41

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton.
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KAPITEL 5 5 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

550

Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklu
sive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

3 347 371,92

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18.1 g i budgetförordningen ska dessa inkomster 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.

551

Inkomster från tredje part för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

3 551 741,34

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska dessa inkomster 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.

KAPITEL 5 7 — ÖVRIGA
VERKSAMHET

570

BIDRAG

OCH

ÅTERBETALNINGAR

I

SAMBAND

MED

INSTITUTIONENS

ADMINISTRATIVA

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

1 766 049,19

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18.1 f i budgetförordningen ska dessa inkomster 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.

571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje
institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18.1 c i budgetförordningen ska dessa inkomster 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.
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KAPITEL 5 7 — ÖVRIGA
VERKSAMHET (forts.)

572

BIDRAG

OCH

ÅTERBETALNINGAR

I

SAMBAND

MED

INSTITUTIONENS

ADMINISTRATIVA

Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för inkomster från återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions
räkning.
573

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

3 217 174,16

KAPITEL 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR

581

Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

677 015,63

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18.1 h i budgetförordningen ska dessa inkomster 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.
I denna artikel ingår även återbetalningar från försäkringar för tjänstemäns löner vid olycksfall.
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AVDELNING 6
BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM
KAPITEL 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 6 6
660

Andra bidrag och återbetalningar

6600

Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

13 191 164,09

6601

Andra bidrag och återbetalningar som inte avsatts för särskilt ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 6 6 0 – Totalt

p.m.

p.m.

13 191 164,09

KAPITEL 6 6 TOTALT

p.m.

p.m.

13 191 164,09

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

13 191 164,09
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AVDELNING 6
BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM
KAPITEL 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

660

Andra bidrag och återbetalningar

6600

Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

13 191 164,09

Anmärkningar
Under denna punkt ska, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen, införas eventuella inkomster som inte är förutsedda
inom andra delar av avdelning 6 och som ska användas för att tillhandahålla kompletterande anslag avsedda att finansiera utgif
ter för vilka dessa inkomster är avsatta.
6601

Andra bidrag och återbetalningar som inte avsatts för särskilt ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—
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AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

4 851 911,67

KAPITEL 9 0 TOTALT

p.m.

p.m.

4 851 911,67

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

4 851 911,67

Rubrik

Budgetåret 2009

KAPITEL 9 0
900

Diverse inkomster

TOTALSUMMA

124 651 223

130 328 305

141 250 058,52
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AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER

900

Diverse inkomster
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

4 851 911,67

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för diverse inkomster.
Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna artikel ska anges i en
bilaga till denna budget.
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UTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

10

LEDAMÖTER

221 289 598

220 332 000

167 952 341,79

12

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

569 844 235

525 898 973

502 188 864,04

570 558 261

525 898 973

502 188 864,04

122 260 343

108 313 800

90 934 826,73

Reserver (10 0)

14

ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER
Reserver (10 0)

16

2 000 000

1 155 000

124 260 343

109 468 800

90 934 826,73

15 635 500

15 516 000

12 762 741,59

Avdelning 1 – Totalt

929 029 676

870 060 773

773 838 774,15

Reserver (10 0)

2 714 026

1 155 000

931 743 702

871 215 773

773 838 774,15

183 188 366

186 909 476

193 001 220,62

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

2

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE
DRIFTSUTGIFTER

20

FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA
Reserver (10 0)

21

INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER
Reserver (10 0)

23

714 026

2 500 000

2 340 000

185 688 366

189 249 476

193 001 220,62

113 787 071

117 014 150

106 080 063,59

5 000 000

8 749 600

118 787 071

125 763 750

106 080 063,59

15 567 000

12 841 500

10 778 698,82

Avdelning 2 – Totalt

312 542 437

316 765 126

309 859 983,03

Reserver (10 0)

7 500 000

11 089 600

320 042 437

327 854 726

309 859 983,03

39 499 769

36 074 200

27 499 040,69

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

3

UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM
INSTITUTIONEN UTFÖR

30

SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER
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UTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009) (forts.)
Avdelning
Kapitel
32

Anslag 2011

Rubrik

Genomförande 2009

EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING,
PRODUKTION OCH SPRIDNING

103 974 776

105 169 500

Reserver (10 0)

2 500 000

3 427 000

106 474 776

108 596 500

93 647 679,96

Avdelning 3 – Totalt

143 474 545

141 243 700

121 146 720,65

Reserver (10 0)

2 500 000

3 427 000

145 974 545

144 670 700

121 146 720,65

83 650 000

76 965 000

69 215 824,15

176 043 709

168 974 000

153 358 430,04

189 243 709

168 974 000

153 358 430,04

SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIG VERKSAMHET FÖR LEDAMÖTER OCH
FÖRE DETTA LEDAMÖTER

340 000

310 000

310 000,—

Avdelning 4 – Totalt

260 033 709

246 249 000

222 884 254,19

Reserver (10 0)

13 200 000
273 233 709

246 249 000

222 884 254,19

4

UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM
INSTITUTIONEN UTFÖR

40

SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN

42

UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA
Reserver (10 0)

44

Anslag 2010

93 647 679,96

13 200 000

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

25 914 026

15 691 800

0,—

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

14 000 000

10 000 000

0,—

10 3

RESERV FÖR UTVIDGNINGEN

835 000

750 000

0,—

10 4

RESERV FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLITIKEN

p.m.

p.m.

0,—

10 5

PRELIMINÄRA ANSLAG FÖR FASTIGHETER

p.m.

11 000 000

0,—

10 6

RESERV FÖR PRIORITERADE PROJEKT UNDER UTVECKLING

p.m.

5 000 000

0,—

10 8

EMAS-RESERV

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

40 749 026

42 441 800

0,—

TOTALSUMMA

1 685 829 393

1 616 760 399

1 427 729 732,02
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AVDELNING 1
PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — LEDAMÖTER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 1 0
100

Arvoden och ersättningar

1000

Arvoden

1004

Utgifter för ordinarie resor

1005

1006

1007

Icke-differentierade anslag

67 755 185

66 695 000

30 601 982,96

Icke-differentierade anslag

75 396 756

79 319 000

64 968 671,93

Icke-differentierade anslag

9 396 317

9 170 000

1 874 928,93

Icke-differentierade anslag

38 330 147

38 144 000

42 629 278,—

Icke-differentierade anslag

179 000

177 000

169 747,88

Artikel 1 0 0 – Totalt

191 057 405

193 505 000

140 244 609,70

3 477 040

3 417 000

2 557 021,72

Icke-differentierade anslag

380 000

350 000

77 327,90

Artikel 1 0 1 – Totalt

3 857 040

3 767 000

2 634 349,62

Icke-differentierade anslag

1 510 000

7 628 000

5 456 756,89

Icke-differentierade anslag

11 131 000

11 215 000

9 583 361,56

Icke-differentierade anslag

406 742

504 000

383 595,33

Icke-differentierade anslag

3 072 147

2 744 000

2 690 744,23

Icke-differentierade anslag

55 000

169 000

6 433 924,46

Artikel 1 0 3 – Totalt

14 664 889

14 632 000

19 091 625,58

Icke-differentierade anslag

800 000

800 000

525 000,—

Övriga reseutgifter

Ersättning för allmänna utgifter

Ersättning för utövande av ämbeten

101

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala åtgärder

1010

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter
Icke-differentierade anslag

1012

102

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

Övergångsersättningar

103

Pensioner

1030

Ålderspensioner

1031

1032

1033

Invaliditetspensioner

Efterlevandepensioner

Frivillig pensionsplan för ledamöter

105

Språk- och datakurser

108

Växelkursskillnader

109

Reserv

1090

Reserv

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—
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KAPITEL 1 0 — LEDAMÖTER (forts.)
KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA
KAPITEL 1 4 — ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

109

(forts.)

1091

Reserv för ytterligare 18 ledamöter – Lissabonfördraget

Anslag 2010

Genomförande 2009

Icke-differentierade anslag

9 400 264

—

0,—

Artikel 1 0 9 – Totalt

9 400 264

p.m.

0,—

KAPITEL 1 0 TOTALT

221 289 598

220 332 000

167 952 341,79

Icke-differentierade anslag

562 435 035

517 388 973

494 054 418,49

563 149 061

517 388 973

494 054 418,49

455 200

400 000

350 000,—

Icke-differentierade anslag

5 034 000

4 900 000

3 520 000,—

Artikel 1 2 0 – Totalt

567 924 235

522 688 973

497 924 418,49

Reserver (10 0)

714 026
568 638 261

522 688 973

497 924 418,49

530 000

760 000

917 369,49

Icke-differentierade anslag

1 390 000

2 450 000

3 347 076,06

Artikel 1 2 2 – Totalt

1 920 000

3 210 000

4 264 445,55

525 898 973

502 188 864,04

570 558 261

525 898 973

502 188 864,04

32 579 343

23 830 000

24 230 464,67

KAPITEL 1 2
120

Löner och andra rättigheter

1200

Löner och ersättningar
Reserver (10 0)

1202

Övertidsersättning
Icke-differentierade anslag

1204

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

122

Ersättning vid förtida avgång

1220

Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse
Icke-differentierade anslag

1222

124

714 026

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjäns
temän och tillfälligt anställd personal

Reserv
Icke-differentierade anslag

p.m.

KAPITEL 1 2 TOTALT

569 844 235

Reserver (10 0)

714 026

KAPITEL 1 4
140

Övriga anställda och externa personer

1400

Övriga anställda
Icke-differentierade anslag
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Artikel
Punkt
140

(forts.)

1402

Konferenstolkar

1404

Anslag 2011

Rubrik

Icke-differentierade anslag

58 000 000

Reserver (10 0)

2 000 000

1406

Observatörer

1407

Ersättning för utbildning (Europaparlamentets lärlingsprogram)

Icke-differentierade anslag

Icke-differentierade anslag

Artikel 1 4 0 – Totalt
Reserver (10 0)

142

Externa tjänster

1420

Externa tjänster
Icke-differentierade anslag

55 005 000

43 273 028,22

60 000 000

55 005 000

43 273 028,22

7 138 000

7 150 000

6 068 983,48

p.m.

p.m.

0,—

—

p.m.

0,—

97 717 343

85 985 000

73 572 476,37

99 717 343

85 985 000

73 572 476,37

24 200 000

21 945 000

16 953 510,86

2 000 000

Reserver (10 0)

1 155 000
24 200 000

23 100 000

16 953 510,86

Icke-differentierade anslag

343 000

383 800

408 839,50

Artikel 1 4 2 – Totalt

24 543 000

22 328 800

17 362 350,36

24 543 000

23 483 800

17 362 350,36

90 934 826,73

Interinstitutionellt samarbete på språkområdet

Reserver (10 0)

144

Genomförande 2009

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän
Icke-differentierade anslag

1422

Anslag 2010

1 155 000

Reserv
Icke-differentierade anslag

p.m.

KAPITEL 1 4 TOTALT

122 260 343

108 313 800

Reserver (10 0)

2 000 000

1 155 000

124 260 343

109 468 800

90 934 826,73

Icke-differentierade anslag

515 500

600 000

685 000,—

Icke-differentierade anslag

4 100 000

4 000 000

3 387 946,49

Artikel 1 6 1 – Totalt

4 615 500

4 600 000

4 072 946,49

KAPITEL 1 6
161

Utgifter knutna till personaladministration

1610

Utgifter för rekrytering

1612

Vidareutbildning
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Artikel
Punkt
163

Åtgärder till förmån för institutionens personal

1630

Socialt stöd

1631

Rörlighet

1632

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

Icke-differentierade anslag

650 000

601 000

516 821,63

Icke-differentierade anslag

825 000

832 000

186 382,71

Icke-differentierade anslag

310 000

310 000

287 888,28

Artikel 1 6 3 – Totalt

1 785 000

1 743 000

991 092,62

1 285 000

1 260 000

997 557,25

Icke-differentierade anslag

2 600 000

2 313 000

2 260 000,—

Icke-differentierade anslag

5 350 000

5 600 000

4 441 145,23

Artikel 1 6 5 – Totalt

9 235 000

9 173 000

7 698 702,48

KAPITEL 1 6 TOTALT

15 635 500

15 516 000

12 762 741,59

Avdelning 1 – Totalt

929 029 676

870 060 773

773 838 774,15

Reserver (10 0)

2 714 026

1 155 000

931 743 702

871 215 773

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala
aktiviteter

165

Verksamhet som berör samtliga personer knutna till institutionen

1650

Hälsovård
Icke-differentierade anslag

1652

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

1654

Daghemmet och kontrakterade daghem

773 838 774,15
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PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — LEDAMÖTER

100

Arvoden och ersättningar

1000

Arvoden
Anslag 2011

Anslag 2010

67 755 185

Genomförande 2009

66 695 000

30 601 982,96

Anmärkningar
Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 9 och 10.
Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 1 och 2.
Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av det arvode som föreskrivs i ledamotsstadgan.
1004

Utgifter för ordinarie resor
Anslag 2011

Anslag 2010

75 396 756

Genomförande 2009

79 319 000

64 968 671,93

Anmärkningar
Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.
Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 10–21 och 24.
Detta anslag är avsett att ersätta utgifter för resa och uppehälle i samband med resor till och från arbetsorterna och övriga
tjänsteresor.
Det är också avsett att täcka utgifter för återställning av koldioxidbalansen, enligt vad som anges i handlingsplanen från gemen
skapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning (Emas-handlingsplan) som presidiet antagit.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
10 000 EUR.
1005

Övriga reseutgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

9 396 317

Genomförande 2009

9 170 000

1 874 928,93

Anmärkningar
Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.
Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 22, 23 och 29.
Detta anslag är avsett att ersätta utgifter för kompletterande resor, utgifter för resor i den medlemsstat där ledamoten valts och
utgifter för hemsändning.
Det är också avsett att täcka utgifter för återställning av koldioxidbalansen, enligt vad som anges i den Emas-handlingsplan som
presidiet antagit.
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1006

Ersättning för allmänna utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

38 330 147

Genomförande 2009

38 144 000

42 629 278,00

Anmärkningar
Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.
Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 25–28.
Denna ersättning ska täcka utgifter i samband med ledamöternas parlamentariska verksamhet i den stat i vilken de valts.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
25 000 EUR.
1007

Ersättning för utövande av ämbeten
Anslag 2011

Anslag 2010

179 000

Genomförande 2009

177 000

169 747,88

Anmärkningar
Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.
Presidiets beslut av den 16–17 juni 2009.
Detta anslag ska täcka de fasta ersättningarna för uppehälle och representation i samband med att Europaparlamentets talman
utför sina uppgifter.
101

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala åtgärder

1010

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

3 477 040

Genomförande 2009

3 417 000

2 557 021,72

Anmärkningar
Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 18 och 19.
Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 3–9.
Gemensamma regler om olycksfallsförsäkring och arbetssjukdomsförsäkring för tjänstemän vid Europeiska unionen.
Gemensamma regler om sjukförsäkring för tjänstemän vid Europeiska unionen.
Kommissionens beslut om allmänna genomförandebestämmelser för ersättning för läkarkostnader.
Bestämmelser för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter, särskilt artikel 21 och bilaga IV
(övergångstillämpning under 18 månader efter den sjätte valperiodens slut).
Detta anslag är avsett att täcka olycksfallsförsäkring, ersättning för ledamöternas läkarkostnader samt försäkring mot stöld och
förlust av ledamöternas personliga tillhörigheter och ägodelar.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
50 000 EUR.
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1012

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter
Anslag 2011

Anslag 2010

380 000

Genomförande 2009

350 000

77 327,90

Anmärkningar
Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 30.
Detta anslag är avsett att täcka vissa nödvändiga utgifter för stöd till en gravt funktionshindrad ledamot.
102

Övergångsersättningar
Anslag 2011

Anslag 2010

1 510 000

Genomförande 2009

7 628 000

5 456 756,89

Anmärkningar
Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 13.
Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 45–48 och 77.
Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av den övergångsersättning som utbetalas då ledamotens mandat upphör.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
10 000 EUR.
103

Pensioner

1030

Ålderspensioner
Anslag 2011

Anslag 2010

11 131 000

Genomförande 2009

11 215 000

9 583 361,56

Anmärkningar
Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 14 och 28.
Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 49, 50 och 75.
Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av en ålderspension efter det att en ledamots mandat upphört.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
50 000 EUR.
1031

Invaliditetspensioner
Anslag 2011

Anslag 2010

406 742

Genomförande 2009

504 000

383 595,33

Anmärkningar
Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 15.
Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 51–57 och 75.
Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av pension i händelse av att en ledamot blir invalidiserad under mandattiden.
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Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
20 000 EUR.
1032

Efterlevandepensioner
Anslag 2011

Anslag 2010

3 072 147

Genomförande 2009

2 744 000

2 690 744,23

Anmärkningar
Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 17.
Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 58–60 och 75.
Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av efterlevandepension och/eller barnpension i händelse av att en ledamot eller f.d.
ledamot avlider.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
15 000 EUR.
1033

Frivillig pensionsplan för ledamöter
Anslag 2011

Anslag 2010

55 000

Genomförande 2009

169 000

6 433 924,46

Anmärkningar
Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 27.
Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 76.
Detta anslag är avsett att täcka institutionens andel av den frivilliga tilläggspensionsplanen för ledamöterna.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
300 000 EUR.
105

Språk- och datakurser
Anslag 2011

Anslag 2010

800 000

Genomförande 2009

800 000

525 000,00

Anmärkningar
Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 44.
Presidiets beslut av den 4 maj 2009 om språk- och datakurser för ledamöterna.
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för språkkurser och datakurser för ledamöterna.
108

Växelkursskillnader
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka växelkursskillnader som belastar Europaparlamentets budget i enlighet med bestämmelserna för
utbetalning av ersättning för allmänna utgifter.

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

I/149
PARLAMENTET

KAPITEL 1 0 — LEDAMÖTER (forts.)

109

Reserv

1090

Reserv
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för eventuella justeringar av ledamöternas ersättningar.
Anslaget är endast en reserv och kan användas först sedan det överförts till andra budgetposter, enligt bestämmelserna i
budgetförordningen.
1091

Reserv för ytterligare 18 ledamöter – Lissabonfördraget
Anslag 2011

Anslag 2010

9 400 264

Genomförande 2009

—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med ankomsten av ytterligare 18 ledamöter, i enlighet med
Lissabonfördraget.
Anslaget är endast en reserv och kan användas först sedan det överförts till andra budgetposter, enligt bestämmelserna i
budgetförordningen.
KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

120

Löner och andra rättigheter

1200

Löner och ersättningar
Anslag 2011

1200

Anslag 2010

562 435 035
Reserver (10 0)

714 026

Totalt

563 149 061

Genomförande 2009

517 388 973

494 054 418,49

517 388 973

494 054 418,49

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
Detta anslag är avsett att främst 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 sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom samt andra sociala avgifter.
— Schablonersättningar för övertid.
— Diverse ersättningar och bidrag.
— Reseutgifter för tjänstemän eller tillfälligt anställda, för medföljande och för personer gentemot vilka försörjningsplikt före
ligger, från anställningsorten till ursprungsorten.
— Effekterna av de justeringskoefficienter som tillämpas på lönerna och den del av ersättningen som överförs till ett annat
land än anställningslandet.
— Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda
ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.
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Detta anslag är också avsett att täcka försäkringspremier avseende ”olycksfall i samband med idrottsutövning” för personer som
utnyttjar Europaparlamentets sport- och idrottsanläggning i Bryssel och Strasbourg.
En del av detta anslag ska användas för rekrytering av personer med funktionshinder och med fackkunskaper i frågor som rör
funktionshinder och icke-diskrimineringspolitik, för att därmed genomföra den handlingsplan för 2009–2013 för främjande av
jämställdhet och mångfald i Europaparlamentets sekretariat som antagits av presidiet (PE413.568)/BUR), i enlighet med Euro
peiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 26, och FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionshinder. Det ska utarbetas en årsrapport om hur anslag används för detta ändamål.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
1 800 000 EUR.
Villkor för att frigöra reserven
Anslagen för 30 tjänster, inbegripet 6 AD5- och 24 AST1-tjänster, förblir i reserven tills
— mer detaljerade uppgifter lämnas om omflyttningar och överföringar av tjänster, för att utgöra underlag för en bättre ana
lys som omfattar mer än enbart en förteckning över siffror och generaldirektorat,
— mer detaljerade uppgifter lämnas om fördelningen av anslag för kontraktsanställda som visar vilka anslag som avser ersätt
ning av tjänstemän som är mamma- eller föräldralediga, vilka som avser kontraktsanställda enligt artikel 3 b i anställnings
villkoren för övriga anställda i Europeiska unionen samt vilka som avser särskilda behov, fördelad på generaldirektorat och
enheter.
1202

Övertidsersättning
Anslag 2011

Anslag 2010

455 200

Genomförande 2009

400 000

350 000,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
Detta anslag är avsett för betalning av övertid enligt de villkor som föreskrivs i ovannämnda bestämmelser.
1204

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst
Anslag 2011

Anslag 2010

5 034 000

Genomförande 2009

4 900 000

3 520 000,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst
eller vid förflyttning till en annan anställningsort.
— Bosättningsbidrag, flyttbidrag och 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 lämnar tjänsten och bosätter sig på en
annan ort.
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— 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.
— Ersättningar om en provanställd tjänsteman avskedas på grund av uppenbar olämplighet.
— Ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställds kontrakt.
— Skillnaden mellan de avgifter som kontraktsanställda betalat till ett pensionssystem i en medlemsstat och de avgifter som
ska betalas till unionens pensionssystem vid omvandling av ett kontrakt.
122

Ersättning vid förtida avgång

1220

Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse
Anslag 2011

Anslag 2010

530 000

Genomförande 2009

760 000

917 369,49

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 41 och 50 samt bilaga IV.
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 lönegrad AD 16 eller AD 15 som dragits in i tjänstens intresse.
Det är också avsett att täcka arbetsgivaravgifter för sjukförsäkringen och effekten av de justeringskoefficienter som tillämpas för
dessa ersättningar.
1222

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal
Anslag 2011

Anslag 2010

1 390 000

Genomförande 2009

2 450 000

3 347 076,06

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 72.
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Ersättningar som ska utbetalas enligt tjänsteföreskrifterna eller förordningarna (EG, Euratom, EKSG) nr 2689/95 och (EG,
Euratom) nr 1748/2002.
— Arbetsgivaravgiften för ersättningsmottagarnas sjukförsäkring.
— Effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för diverse ersättningar.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2689/95 av den 17 november 1995 om vidtagande av särskilda åtgärder vid avgång
från tjänsten för tillfälligt anställda vid Europeiska gemenskaperna med anledning av Österrikes, Finlands och Sveriges anslut
ning (EGT L 280, 23.11.1995, s. 4).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1748/2002 av den 30 september 2002 om införande, inom ramen för moderniseringen av
institutionen, av särskilda åtgärder när det gäller definitiv avgång från tjänsten för tjänstemän vid Europeiska gemenskapen som
är fast anställda vid Europaparlamentet och tillfälligt anställda i Europaparlamentets politiska grupper (EGT L 264, 2.10.2002,
s. 9).
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124

Reserv
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för eventuella lönejusteringar som beslutas av rådet under budgetåret.
Anslaget är en reserv och kan användas först sedan det överförts till relevanta poster i detta kapitel.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 65 och bilaga XI.
KAPITEL 1 4 — ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

140

Övriga anställda och externa personer

1400

Övriga anställda
Anslag 2011

Anslag 2010

32 579 343

Genomförande 2009

23 830 000

24 230 464,67

Anmärkningar
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka följande utgifter:
— Löner, inklusive anslag och ersättningar, till övriga anställda, bland annat extraanställda, kontraktsanställda, lokalt anställda
och särskilda rådgivare (enligt anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika
socialförsäkringssystem samt effekterna av de justeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda.
— Anställningen av tillfälligt inhyrd personal.
En del av anslagen ska användas för rekrytering av kontraktsanställda med funktionshinder och med fördjupade kunskaper av
funktionshindrades rättigheter och politik mot diskriminering, som ett led i genomförandet av den handlingsplan (2009–2013)
för främjande av jämställdhet och mångfald inom Europaparlamentets generalsekretariat som antagits genom presidiets beslut
(PE413.568)/BUR) i linje med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 26, och FN:s kon
vention om rättigheter för personer med funktionshinder. En årsrapport ska utarbetas om hur anslagen har använts för detta
ändamål.
1402

Konferenstolkar
Anslag 2011

1402

58 000 000
Reserver (10 0)

2 000 000

Totalt

60 000 000

Anmärkningar
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
Avtal om extraanställda konferenstolkar.

Anslag 2010

Genomförande 2009

55 005 000

43 273 028,22

55 005 000

43 273 028,22
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1 4 0 (forts.)
1 4 0 2 (forts.)

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter inom ramen för det interinstitutionella samarbetet:
— Ersättningar, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar inkallade av par
lamentet till möten som organiseras av parlamentet eller av andra institutioner och under vilka ett tillräckligt stort antal
fast och tillfälligt anställda tolkar inte har möjlighet att tjänstgöra.
— Utgifter för konferensoperatörer, konferenstekniker och konferensadministratörer för ovannämnda möten under vilka ett
tillräckligt stort antal tjänstemän vid parlamentet, tillfälligt anställda eller andra anställda inte kan tjänstgöra.
— Tjänster som tillhandahålls parlamentet av de övriga institutionernas fast och tillfälligt anställda tolkar.
— Resekostnader och traktamenten knutna till tjänster som i samband med internationellt samarbete tillhandahålls parla
mentet av tolkar som är anställda av internationella institutioner.
— Interinstitutionellt samarbete inom språkområdet.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
200 000 EUR.
Villkor för att frigöra reserven
Reserven får frigöras när anslagen vid denna budgetpost har uttömts.
1404

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän
Anslag 2011

Anslag 2010

7 138 000

Genomförande 2009

7 150 000

6 068 983,48

Anmärkningar
Bestämmelser om utlåning av tjänstemän vid Europaparlamentet och tillfälligt anställda vid de politiska grupperna till natio
nella eller motsvarande organ och internationella organisationer.
Bestämmelser för utstationering av nationella experter vid Europaparlamentet.
Interna bestämmelser om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat.
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Traktamenten och utgifter för resor i början och slutet av praktikperioden för praktikanterna.
— Olycksfalls- och sjukförsäkring för praktikanterna under praktikperioden.
— Utgifterna för personalutbyte mellan Europaparlamentet och den offentliga sektorn i medlemsstaterna eller i andra länder
som särskilt anges i regelverket.
— Utgifterna i samband med utstationering av nationella experter vid Europaparlamentet.
— Organisationen av utbildningsåtgärder för konferenstolkar och översättare, bland annat i samarbete med tolkskolorna och
de universitet som tillhandahåller översättarutbildningar, liksom stipendier till utbildning och vidareutbildning av tolkar
och översättare, inköp av undervisningsmateriel samt utgifter i samband härmed.
— Extra utgifter för praktikanterna i pilotprogrammet med praktikplatser avsedda för personer med funktionshinder. Utgif
terna ska vara direkt knutna till deras funktionshinder, i enlighet med artikel 20.8 i de interna bestämmelserna om prak
tiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat.
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1 4 0 (forts.)

1406

Observatörer
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalningen av utgifter för observatörer, i enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets
arbetsordning.
1407

Ersättning för utbildning (Europaparlamentets lärlingsprogram)
Anslag 2011

Anslag 2010

—

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att ersätta det arbete som utförs av praktikanter som deltar i Europaparlamentets lärlingsprogram.
142

Externa tjänster

1420

Externa tjänster
Anslag 2011

1420

Anslag 2010

24 200 000

21 945 000

Reserver (10 0)

Genomförande 2009

16 953 510,86

1 155 000

Totalt

24 200 000

23 100 000

16 953 510,86

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka översättning, maskinskrivning, kodning och teknisk assistans som utförs av utomstående.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
200 000 EUR.
1422

Interinstitutionellt samarbete på språkområdet
Anslag 2011

Anslag 2010

343 000

Genomförande 2009

383 800

408 839,50

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Utgifter för verksamhet som beslutats av den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning och som syftar
till att främja det interinstitutionella samarbetet på språkområdet.
— Utgifter för publikationer, informationsverksamhet och pr-verksamhet samt deltagande i offentliga arrangemang, utställ
ningar och mässor på språkområdet.
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144

Reserv
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för eventuella lönejusteringar som beslutas av rådet under budgetåret.
Anslaget är en reserv och kan användas först sedan det överförts till relevanta poster i detta kapitel.
Rättslig grund
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

161

Utgifter knutna till personaladministration

1610

Utgifter för rekrytering
Anslag 2011

Anslag 2010

515 500

Genomförande 2009

600 000

685 000,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III.
Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkom
mitténs 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) och beslut 2002/621/EG fattat av generalsekre
terarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrät
ten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och EU-ombudsmannens representant av den 25 juli 2002 om hur
Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov skall organiseras och fungera (EGT L 197, 26.7.2002, s. 56).
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Utgifter för organisationen av de uttagningsprov som föreskrivs i artikel 3 i beslut 2002/621/EG samt rese- och trakta
mentsutgifter för de sökande i samband med intervjuer och läkarbesök före anställningen.
— Utgifter för att organisera förfarandena för att välja ut anställda.
I fall som berättigas av verksamheten och efter att ha rådfrågat byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal får detta
anslag användas för uttagningsprov som organiseras i parlamentets egen regi.
1612

Vidareutbildning
Anslag 2011

Anslag 2010

4 100 000

Genomförande 2009

4 000 000

3 387 946,49

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 24a.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
Detta anslag ska täcka utgifter för utbildning för att förbättra personalens kompetens och förbättra institutionens prestationer
och effektivitet, t.ex. via språkkurser för de officiella arbetsspråken.
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163

Åtgärder till förmån för institutionens personal

1630

Socialt stöd
Anslag 2011

Anslag 2010

650 000

Genomförande 2009

601 000

516 821,63

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 9.3 tredje stycket och artikel 76.
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Inom ramen för en interinstitutionell politik som gynnar personer med funktionshinder och omfattar kategorierna
— tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst,
— makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst,
— barn för vilka försörjningsplikt föreligger enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen,
inom budgetens ramar och sedan eventuella nationella rättigheter i antingen uppehållslandet eller ursprungslandet ej längre
kan utnyttjas, ersättning för andra nödvändiga utgifter än läkarutgifter som är en följd av handikappet och som är välgrun
dade och som inte ersätts genom det gemensamma sjukförsäkringssystemet.
— Insatser till förmån för tjänstemän och andra anställda som befinner sig i en särskilt svår situation.
— Beviljande av ett bidrag till personalkommittén och mindre utgifter till socialt stöd. Personalkommitténs bidrag till eller del
av utgifterna för deltagare i en social verksamhet kommer att användas för att finansiera verksamhet som har en social,
kulturell eller språklig dimension, men det kommer inte att utgå några bidrag till enskilda anställda eller deras familjer.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
8 000 EUR.
1631

Rörlighet
Anslag 2011

Anslag 2010

825 000

Genomförande 2009

832 000

186 382,71

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med rörlighetsplanen på de olika arbetsorterna.
1632

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter
Anslag 2011

Anslag 2010

310 000

Genomförande 2009

310 000

287 888,28

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att uppmuntra och finansiellt stödja varje initiativ som har till syfte att främja den sociala samvaron mel
lan anställda av olika nationaliteter, i form av bidrag till personalens klubbar och sport- och kulturaktiviteter, samt bidra till att
täcka omkostnaderna i samband med ett permanent fritidscentrum (kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurang).
Dessutom ska det täcka ekonomiska bidrag till sociala aktiviteter institutionerna emellan.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
800 000 EUR.
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165

Verksamhet som berör samtliga personer knutna till institutionen

1650

Hälsovård
Anslag 2011

Anslag 2010

1 285 000

Genomförande 2009

1 260 000

997 557,25

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II.
Detta anslag är avsett att täcka driftsutgifter för läkartjänsten på de tre arbetsorterna, inbegripet inköp av materiel, farmaceu
tiska produkter m.m., utgifter för förebyggande läkarundersökningar, utgifter för invaliditetskommitténs verksamhet samt utgif
ter för tjänster som tillhandahålls av utomstående experter, som bedöms nödvändiga av den medicinska personalen.
Det ska också täcka utgifter för inköp av vissa arbetshjälpmedel som bedöms nödvändiga av medicinska skäl samt utgifter för
medicinsk eller paramedicinsk personal som betalas i egenskap av tjänsteleverantörer eller som är anställda på korttidsvikariat.
1652

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna
Anslag 2011

Anslag 2010

2 600 000

Genomförande 2009

2 313 000

2 260 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för förvaltning och drift av restaurangerna och personalmatsalarna.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
2 000 000 EUR.
1654

Daghemmet och kontrakterade daghem
Anslag 2011

Anslag 2010

5 350 000

Genomförande 2009

5 600 000

4 441 145,23

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka Europaparlamentets andel av de samlade utgifterna till daghemmet och av utgifterna för de plat
ser som är reserverade i externa daghem, med vilka man ingått avtal.
Det inkomstbelopp från föräldraavgifter som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen upp
skattas till 1 010 000 EUR.
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KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 2 0
200

Fastigheter

2000

Hyror

2001

Årliga leasingavgifter

2003

Fastighetsförvärv

2005

Uppförande av byggnader

2007

Inredning av lokaler

Icke-differentierade anslag

34 327 626

33 768 000

28 303 815,68

Icke-differentierade anslag

12 155 000

5 900 000

14 636 040,32

Icke-differentierade anslag

p.m.

7 644 000

4 346 600

3 859 764,01

Icke-differentierade anslag

22 195 000

29 018 000

31 611 447,34

24 695 000

29 018 000

31 611 447,34

4 637 000

9 360 000

14 066 706,95

2 500 000

Särskild fastighetsförvaltning
Icke-differentierade anslag

Reserver (10 0)

11 700 000

14 066 706,95

Artikel 2 0 0 – Totalt

80 958 626

82 392 600

101 577 774,30

Reserver (10 0)

2 500 000

2 340 000

83 458 626

84 732 600

101 577 774,30

Icke-differentierade anslag

44 749 000

41 407 444

34 464 154,98

Icke-differentierade anslag

18 947 000

21 487 594

16 917 600,84

Icke-differentierade anslag

37 624 740

40 587 000

38 478 370,92

Icke-differentierade anslag

909 000

1 034 838

1 563 319,58

Artikel 2 0 2 – Totalt

102 229 740

104 516 876

91 423 446,32

KAPITEL 2 0 TOTALT

183 188 366

186 909 476

193 001 220,62

Reserver (10 0)

2 500 000

2 340 000

185 688 366

189 249 476

Utgifter rörande fastigheter

2022

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter

2026

2028

2 340 000
4 637 000

202

2024

9 100 000,—

Icke-differentierade anslag

Reserver (10 0)

2008

p.m.

Energiförbrukning

Säkerhet och övervakning av byggnader

Försäkringar

193 001 220,62
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KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 2 1
210

Databehandling och telekommunikationer

2100

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik

2102

212

Icke-differentierade anslag

32 674 000

36 225 000

Reserver (10 0)

2 500 000

4 000 000

35 174 000

40 225 000

43 008 335,49

Icke-differentierade anslag

53 981 250

52 637 000

41 155 588,44

Reserver (10 0)

2 500 000

4 000 000

56 481 250

56 637 000

41 155 588,44

Artikel 2 1 0 – Totalt

86 655 250

88 862 000

84 163 923,93

Reserver (10 0)

5 000 000

8 000 000

91 655 250

96 862 000

84 163 923,93

3 224 000

2 998 400

2 508 567,53

3 224 000

3 748 000

2 508 567,53

17 407 821

18 327 750

14 526 966,49

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik

Inventarier
Icke-differentierade anslag

Reserver (10 0)
214

749 600

Teknisk utrustning och tekniska installationer
Icke-differentierade anslag

216

43 008 335,49

Fordon
Icke-differentierade anslag

6 500 000

6 826 000

4 880 605,64

KAPITEL 2 1 TOTALT

113 787 071

117 014 150

106 080 063,59

Reserver (10 0)

5 000 000

8 749 600

118 787 071

125 763 750

106 080 063,59

2 575 000

2 655 500

2 098 026,82

Icke-differentierade anslag

370 000

370 000

318 975,87

Icke-differentierade anslag

1 314 000

1 312 000

1 318 035,60

Icke-differentierade anslag

9 405 000

6 850 000

5 529 693,88

Icke-differentierade anslag

422 000

440 000

330 500,55

Icke-differentierade anslag

850 000

650 000

656 863,44

KAPITEL 2 3
230

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar
Icke-differentierade anslag

231

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

232

Rättskostnader och skadestånd

235

Telekommunikationer

236

Porto och andra försändelsekostnader

237

Flyttningar
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Artikel
Punkt
238

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

Övriga administrativa utgifter
Icke-differentierade anslag

631 000

564 000

526 602,66

KAPITEL 2 3 TOTALT

15 567 000

12 841 500

10 778 698,82

Avdelning 2 – Totalt

312 542 437

316 765 126

309 859 983,03

Reserver (10 0)

7 500 000

11 089 600

320 042 437

327 854 726

309 859 983,03
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Anmärkningar
Eftersom försäkringsbolagen har upphört med sin risktäckning, måste risken vad gäller konflikter på arbetsmarknaden och ter
roristattacker mot Europaparlamentets byggnader täckas via Europeiska unionens allmänna budget.
Anslagen under denna avdelning täcker alla kostnader för skador orsakade av konflikter på arbetsmarknaden och terroristattacker.
KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

200

Fastigheter

2000

Hyror
Anslag 2011

Anslag 2010

34 327 626

Genomförande 2009

33 768 000

28 303 815,68

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyror för de byggnader eller delar av byggnader som institutionen utnyttjar.
Detta anslag täcker också fastighetsskatt. Hyran är uträknad för tolv månader och utifrån existerande kontrakt eller kontrakt
som är under utarbetande, där det normalt förekommer indexering i förhållande till levnadskostnader och byggkostnader.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
500 000 EUR.
2001

Årliga leasingavgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

12 155 000

Genomförande 2009

5 900 000

14 636 040,32

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka årliga leasingavgifter för fastigheter eller delar av fastigheter utifrån existerande kontrakt eller
kontrakt som är under utarbetande.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
100 000 EUR.
2003

Fastighetsförvärv
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

9 100 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka förvärv av fastigheter. Bidrag beträffande mark och färdigställande av denna kommer att ges i
enlighet med budgetförordningen.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
100 000 EUR.
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2 0 0 (forts.)

2005

Uppförande av byggnader
Anslag 2011

Anslag 2010

7 644 000

Genomförande 2009

4 346 600

3 859 764,01

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för eventuella anslag för uppförande av byggnader.
2007

Inredning av lokaler
Anslag 2011

2007

22 195 000
Reserver (10 0)

2 500 000

Totalt

24 695 000

Anslag 2010

Genomförande 2009

29 018 000

31 611 447,34

29 018 000

31 611 447,34

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inredning av lokaler, inklusive andra utgifter i samband med sådant arbete, särskilt
arkitekt- eller ingenjörsarvoden etc.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
500 000 EUR.
Villkor för att frigöra reserven
Ett belopp på 2 500 000 EUR avseende studier för Europeiska historiens hus placeras i reserven tills en tydlig översikt över de
planerade kostnaderna för hela projektet har lagts fram och en redogörelse har lämnats över det aktuella läget när det gäller
andra obesvarade frågor.
2008

Särskild fastighetsförvaltning
Anslag 2011

2008

4 637 000
Reserver (10 0)
Totalt

Anslag 2010

Genomförande 2009

9 360 000

14 066 706,95

2 340 000
4 637 000

11 700 000

14 066 706,95

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för fastighetsförvaltning som inte är särskilt angivna under de övriga artiklarna i detta
kapitel, bland annat
— förvaltning och hantering av avfall,
— obligatoriska inspektioner, kvalitetskontroller, expertutlåtanden, revisioner, regelövervakning etc.,
— tekniska biblioteket,
— förvaltningsstöd (Building Helpdesk),
— förvaltning av byggnadsritningar och informationslagringsmedier,
— övriga utgifter.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
10 000 EUR.
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202

Utgifter rörande fastigheter

2022

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter
Anslag 2011

Anslag 2010

44 749 000

Genomförande 2009

41 407 444

34 464 154,98

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden, utifrån existerande kontrakt, för underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter
(lokaler och teknisk utrustning) som Europaparlamentet hyr eller äger.
Innan parlamentet förnyar eller sluter några avtal ska det med vederbörligt iakttagande av artikel 91.3 i budgetförordningen råd
fråga de andra institutionerna om avtalsvillkoren som varje institution har fått (priser, valuta, indexreglering, varaktighet, andra
klausuler).
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
75 000 EUR.
2024

Energiförbrukning
Anslag 2011

Anslag 2010

18 947 000

Genomförande 2009

21 487 594

16 917 600,84

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bland annat utgifter för förbrukningen av vatten, gas, elektricitet och värme.
Anslaget är också avsett att täcka utgifter för eventuell kompensation för koldioxidutsläpp, i enlighet med Emas-handlingsplanen
som antagits av presidiet.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
82 000 EUR.
2026

Säkerhet och övervakning av byggnader
Anslag 2011

Anslag 2010

37 624 740

Genomförande 2009

40 587 000

38 478 370,92

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för bevakning och tillsyn av Europaparlamentets byggnader på de tre vanliga arbetsor
terna och av informationskontoren.
Innan parlamentet förnyar eller sluter några avtal ska det med vederbörligt iakttagande av artikel 91.3 i budgetförordningen råd
fråga de andra institutionerna om avtalsvillkoren som varje institution har fått (priser, valuta, indexreglering, varaktighet, andra
klausuler).
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
180 000 EUR.
2028

Försäkringar
Anslag 2011

Anslag 2010

909 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka försäkringspremier.

Genomförande 2009

1 034 838

1 563 319,58
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Anmärkningar
När det gäller offentlig upphandling ska institutionen samråda med övriga institutioner om de avtalsvillkor som var och en av
dem har erhållit.
210

Databehandling och telekommunikationer

2100

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik
Anslag 2011

2100

32 674 000

Anslag 2010

36 225 000

Reserver (10 0)

2 500 000

4 000 000

Totalt

35 174 000

40 225 000

Genomförande 2009

43 008 335,49

43 008 335,49

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara för institutionen
och arbeten i samband med detta. Denna hårdvara och denna programvara är i synnerhet till för data- och telekommunika
tionscentrets system, avdelningarnas och de politiska gruppernas informationsteknik samt den elektroniska omröstningen.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
400 000 EUR.
Villkor för att frigöra reserven
Anslag som avser projektet för it-rörlighet har placerats i reserven i väntan på att ytterligare information ska lämnas om pro
jektets olika delar samt om det aktuella läget för projekten för papperslösa möten, centrala professionella tillämpningar och elek
troniska signaturer.
2102

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik
Anslag 2011

2102

Anslag 2010

53 981 250

52 637 000

Reserver (10 0)

2 500 000

4 000 000

Totalt

56 481 250

56 637 000

Genomförande 2009

41 155 588,44

41 155 588,44

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag i samband med driften av
datacentrumet och nätverket, skapande och underhåll av programvara, stöd till användare, inbegripet ledamöterna och de poli
tiska grupperna, genomförandet av undersökningar samt utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation.
Det ska också täcka parlamentets del av kostnaderna för rådgivningstjänsten för det nya löneutbetalningssystemet för persona
len (NAP) som inrättats genom en överenskommelse mellan institutionerna.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
700 000 EUR.
Villkor för att frigöra reserven
Anslag som avser projektet för it-rörlighet har placerats i reserven i väntan på att ytterligare information ska lämnas om pro
jektets olika delar samt om det aktuella läget för projekten för papperslösa möten, centrala professionella tillämpningar och elek
troniska signaturer.
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212

Inventarier
Anslag 2011

212

Anslag 2010

3 224 000

Genomförande 2009

2 998 400

Reserver (10 0)

2 508 567,53

749 600

Totalt

3 224 000

3 748 000

2 508 567,53

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll och reparationer av inventarier, och särskilt inköp av ergonomiska kon
torsmöbler samt utbyte av utnötta och skadade inventarier och kontorsmaskiner. Det är också avsett att täcka diverse utgifter
för förvaltningen av institutionens lösa egendom.
När det gäller konstverk ska detta anslag täcka kostnaderna för såväl förvärvande av konst som inköp av särskild materiel samt
även löpande kostnader i samband härmed, bland annat kostnaderna för inramning, restaurering, rengöring, försäkring och till
fälliga transporter.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
5 000 EUR.
214

Teknisk utrustning och tekniska installationer
Anslag 2011

Anslag 2010

17 407 821

Genomförande 2009

18 327 750

14 526 966,49

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll, reparationer och förvaltningav teknisk utrustning och tekniska installa
tioner, i synnerhet
— diverse teknisk utrustning och tekniska installationer, fasta och rörliga, för publicering, säkerhet, restauranger, fastigheter
osv.,
— utrustning särskilt i tryckeriet, inom telefontjänsten, i personalmatsalar, i personalbutiker, för säkerhet, för konferenstek
nik, inom den audiovisuella sektorn osv.,
— specialmateriel (elektronisk, informationsteknisk, elektrisk) och externa tjänster i samband med denna,
— ytterligare två telefonlinjer, som på begäran ska installeras i ledamöternas kontor.
Detta anslag är även avsett att täcka utgifterna för annonsering vid återförsäljning och utrangering av avskriven egendom.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
205 000 EUR.
216

Fordon
Anslag 2011

Anslag 2010

6 500 000

Genomförande 2009

6 826 000

4 880 605,64

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med inköp, underhåll, drift och reparation av fordon (fordons- och cykelpar
ken) och hyra av bilar, taxibilar, bussar och lastbilar, med eller utan förare, inklusive nödvändiga försäkringar och andra för
valtningskostnader. När bilparken ersätts eller när fordon köps eller hyrs ska företräde ges för de bilar som är minst
miljöförorenande, exempelvis hybridbilar.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
175 000 EUR.
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Anmärkningar
När det gäller offentlig upphandling ska institutionen samråda med övriga institutioner om de avtalsvillkor som var och en av
dem har erhållit.
230

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar
Anslag 2011

Anslag 2010

2 575 000

Genomförande 2009

2 655 500

2 098 026,82

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel, materiel till tryckeri- och reproduktionsavdelningarna
osv. samt förvaltningskostnader i samband med detta.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
15 000 EUR.
231

Utgifter i samband med finansiella transaktioner
Anslag 2011

Anslag 2010

370 000

Genomförande 2009

370 000

318 975,87

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (kommissioner, agio och diverse utgifter) och andra finansiella utgifter inklusive
utgifter i samband med finansiering av fastigheter.
232

Rättskostnader och skadestånd
Anslag 2011

Anslag 2010

1 314 000

Genomförande 2009

1 312 000

1 318 035,60

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Utgifter som domstolen, tribunalen, förstainstansrätten, Europeiska unionens personaldomstol eller nationella domstolar
ådömer Europaparlamentet att bära.
— Utgifter för advokatbistånd i mål inför unionens och medlemsstaternas domstolar samt för juridisk rådgivning eller sak
kunniga till stöd för rättstjänsten.
— Ersättning för advokatutgifter i samband med disciplinära och liknande förfaranden.
— Skadeståndsersättningar, räntor samt eventuella utestående skulder som anges i artikel 8.3 i budgetförordningen.
— Överenskomna ersättningar i samband med förlikningar enligt artiklarna 69 och 70 i rättegångsreglerna för Europeiska
unionens personaldomstol.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
5 000 EUR.
235

Telekommunikationer
Anslag 2011

Anslag 2010

9 405 000

Genomförande 2009

6 850 000

5 529 693,88

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för nätverk för dataöverföring mellan de tre arbetsorterna, datorcentralerna och infor
mationsbyråerna samt för abonnemang och kommunikationsavgifter (fast och mobil telefoni, television).
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2 3 5 (forts.)

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
20 000 EUR.
236

Porto och andra försändelsekostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

422 000

Genomförande 2009

440 000

330 500,55

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto, expedition och vidarebefordran med nationell post eller privata budfirmor.
Det ska också täcka tjänster som tillhandahålls för posthanteringen.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
5 000 EUR.
237

Flyttningar
Anslag 2011

Anslag 2010

850 000

Genomförande 2009

650 000

656 863,44

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flytt- och hanteringsarbete som utförs av flyttfirmor eller av tillfällig personal som
ställts till förfogande av utomstående byråer.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
40 000 EUR.
238

Övriga administrativa utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

631 000

Genomförande 2009

564 000

526 602,66

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Försäkringar som inte uttryckligen finns under andra punkter.
— Inköp och underhåll av tjänste- och arbetskläder till parlamentsvaktmästare, chaufförer och flyttkarlar, läkare och vårdper
sonal samt tekniker.
— Diverse utgifter för drift och förvaltning, bland annat utgifter för ett administrativt centrum för mobilitet inom ramen för
Emas, inköp av tidtabeller för järnvägs- och flygtransporter, offentliggörande i tidningar av försäljning av begagnad utrust
ning etc.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
50 000 EUR.
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Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 3 0
300

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsor
terna

302

Utgifter för mottagning och representation

304

Diverse utgifter för sammanträden

3040

Diverse utgifter för interna sammanträden

3042

3044

Icke-differentierade anslag

29 820 000

27 970 000

21 907 000,—

Icke-differentierade anslag

2 047 450

1 105 200

769 155,64

Icke-differentierade anslag

2 594 000

3 050 000

2 124 976,46

Icke-differentierade anslag

1 350 000

1 310 000

868 097,21

858 000

850 000

353 756,14

451 000

451 000

185 765,77

80 000

50 000

42 493,42

Icke-differentierade anslag

216 319

40 000

24 796,05

Icke-differentierade anslag

2 083 000

1 248 000

1 223 000,—

Artikel 3 0 4 – Totalt

7 632 319

6 999 000

4 822 885,05

KAPITEL 3 0 TOTALT

39 499 769

36 074 200

27 499 040,69

Icke-differentierade anslag

10 082 500

10 360 000

6 080 996,67

Reserver (10 0)

1 500 000
11 582 500

10 360 000

6 080 996,67

4 593 826

4 432 300

3 512 010,23

Sammanträden, kongresser och konferenser

Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den par
lamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska dele
gationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer
Icke-differentierade anslag

3046

Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma
parlamentariska AVS–EU-församlingen
Icke-differentierade anslag

3047

Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska försam
lingen EU–Latinamerika

3048

Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska församlingen för
unionen för Medelhavsområdet

Icke-differentierade anslag

3049

Utgifter för resebyråtjänster

KAPITEL 3 2
320

Experthjälp

322

Informationsanskaffning samt arkivering

3220

Utgifter för dokumentation och bibliotek
Icke-differentierade anslag
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Artikel
Punkt
322

(forts.)

3222

Utgifter för arkivsamlingar

323

Produktion och spridning

3240

Europeiska unionens officiella tidning

3242

1 895 000

1 858 200

1 755 946,77

Artikel 3 2 2 – Totalt

6 488 826

6 290 500

5 267 957,—

Icke-differentierade anslag

520 000

470 000

310 310,77

Icke-differentierade anslag

5 359 450

5 361 000

6 939 095,52

Icke-differentierade anslag

4 224 000

4 395 000

2 749 099,12

19 615 000

13 708 000

16 678 677,36

Traditionella och digitala publikationer

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrang
emang

Reserver (10 0)

17 135 000

16 678 677,36

2 000 000

12 100 000

3 897 236,76

29 710 000

27 100 000

24 485 352,52

Icke-differentierade anslag

2 475 000

2 245 000

1 790 335,14

Icke-differentierade anslag

8 000 000

9 000 000

8 787 767,35

Reserver (10 0)

1 000 000
9 000 000

9 000 000

8 787 767,35

Icke-differentierade anslag

13 600 000

12 200 000

15 124 447,23

Icke-differentierade anslag

700 000

900 000

561 657,05

Artikel 3 2 4 – Totalt

85 683 450

87 009 000

81 013 668,05

Reserver (10 0)

1 000 000

3 427 000

86 683 450

90 436 000

Besökscentrumet

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till
opinionsbildare i icke-medlemsstater
Icke-differentierade anslag

3245

3246

3248

3249

3 427 000
19 615 000

Icke-differentierade anslag
3244

Genomförande 2009

Icke-differentierade anslag

Icke-differentierade anslag

3243

Anslag 2010

Förbindelser med parlament i tredjeländer och stöd för parlamentarisk
demokrati

324

3241

Anslag 2011

Rubrik

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

Europaparlamentets TV-kanal (webb-TV)

Utgifter för audivisuell information

Informationsutbyte med nationella parlament

81 013 668,05
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Artikel
Punkt
325

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

Utgifter med anknytning till informationskontoren
Icke-differentierade anslag

1 200 000

1 040 000

974 747,47

KAPITEL 3 2 TOTALT

103 974 776

105 169 500

93 647 679,96

Reserver (10 0)

2 500 000

3 427 000

106 474 776

108 596 500

93 647 679,96

Avdelning 3 – Totalt

143 474 545

141 243 700

121 146 720,65

Reserver (10 0)

2 500 000

3 427 000

145 974 545

144 670 700

121 146 720,65
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300

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna
Anslag 2011

Anslag 2010

29 820 000

Genomförande 2009

27 970 000

21 907 000,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 71 och artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med resor som företas av personal vid institutionerna, utlånade nationella
experter eller praktikanter mellan anställningsorten och en av Europaparlamentets arbetsorter (Bryssel, Luxemburg och Stras
bourg) samt i samband med tjänsteresor till annan ort än de tre arbetsorterna. Det ska täcka utgifter för resor, traktamenten och
övernattningar. Anslaget ska också täcka ytterligare utgifter (inklusive för upprättande av resehandlingar, reservationer, elek
troniska fakturor, bland annat för chartrade resor anordnade av Europaparlamentet) och andra extraordinära utgifter.
Anslaget är också avsett att täcka utgifter för eventuell kompensation för koldioxidutsläpp, i enlighet med Emas-handlingsplanen
som antagits av presidiet.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
50 000 EUR.

302

Utgifter för mottagning och representation
Anslag 2011

Anslag 2010

2 047 450

Genomförande 2009

1 105 200

769 155,64

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Utgifter i samband med de mottagningar som institutionen ålagts att anordna, bland annat mottagningarna till följd av
arbete som utförs av institutionens enhet för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa), samt parlaments
ledamöternas representation.
— Talmannens representationsutgifter i samband med dennes resor utanför arbetsorterna.
— Representationsutgifter och bidrag till sekretariatsutgifter för talmannens kansli.
— Utgifter för generalsekretariatets mottagningar och representation, bland annat inköp av gåvor och medaljer för de tjäns
temän som varit anställda i 15 och/eller 25 år.
— Diverse utgifter i samband med det diplomatiska ceremonielet, exempelvis för flaggor, utställningshyllor, inbjudningskort,
tryckta menyer etc.
— Utgifter för resa och uppehälle för mycket viktiga personer som besöker parlamentet.
— Utgifter för mottagningar och representation samt övriga specifika utgifter för de ledamöter som utövar ett officiellt upp
drag inom Europaparlamentet.
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304

Diverse utgifter för sammanträden

3040

Diverse utgifter för interna sammanträden
Anslag 2011

Anslag 2010

2 594 000

Genomförande 2009

3 050 000

2 124 976,46

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för förfriskningar och andra drycker samt eventuellt en lätt måltid vid institutionens
sammanträden, liksom även förvaltningen av dessa tjänster.
3042

Sammanträden, kongresser och konferenser
Anslag 2011

Anslag 2010

1 350 000

Genomförande 2009

1 310 000

868 097,21

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka särskilt följande utgifter:
— Utgifter i samband med anordnandet av sammanträden utanför arbetsorterna (utskotten eller deras delegationer, politiska
grupper), inbegripet, där så är lämpligt, representationsutgifter.
— Medlemsavgifter till internationella organisationer, som parlamentet eller ett av dess organ är medlemmar i (Interparla
mentariska unionen, sammanslutningen av parlamentens generalsekreterare och 12+-gruppen vid Interparlamentariska
unionen).
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
20 000 EUR.
3044

Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra inter
parlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer
Anslag 2011

Anslag 2010

858 000

Genomförande 2009

850 000

353 756,14

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bland annat utgifter, andra än de som täcks genom kapitel 1 0 och artikel 3 0 0, i samband med
anordnandet av sammanträdena för de interparlamentariska delegationerna, ad hoc-delegationerna, de gemensamma parlamen
tarikerkommittéerna, de parlamentariska samarbetskommittéerna och WTO-delegationerna samt organisationsutgifter i sam
band med sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO och dess styrkommitté.
3046

Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen
Anslag 2011

Anslag 2010

451 000

Genomförande 2009

451 000

185 765,77

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS–EUförsamlingen, utöver de utgifter som täcks av kapitel 1 0 och artikel 3 0 0.
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3047

Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika
Anslag 2011

Anslag 2010

80 000

Genomförande 2009

50 000

42 493,42

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika, i dess
utskott och i dess presidium, utöver de utgifter som täcks av kapitel 1 0 och artikel 3 0 0.
3048

Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
Anslag 2011

Anslag 2010

216 319

Genomförande 2009

40 000

24 796,05

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka organisationsutgifter för sammanträden med den parlamentariska församlingen för unionen för
Medelhavsområdet, med dess utskott och med dess presidium, utöver de utgifter som täcks av kapitel 1 0 och artikel 3 0 0, och
Europaparlamentets bidrag till församlingens självständiga sekretariat eller det belopp som utgör Europaparlamentets andel av
församlingens budget.
3049

Utgifter för resebyråtjänster
Anslag 2011

Anslag 2010

2 083 000

Genomförande 2009

1 248 000

1 223 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka driftskostnaderna för resebyråer som har kontrakt med parlamentet.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
50 000 EUR.
KAPITEL 3 2 — EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

320

Experthjälp
Anslag 2011

320

10 082 500
Reserver (10 0)

1 500 000

Totalt

11 582 500

Anslag 2010

Genomförande 2009

10 360 000

6 080 996,67

10 360 000

6 080 996,67

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Utgifter för kontrakt med kvalificerade experter och forskningsinstitut för utredningar, studier och annan forskningsverk
samhet (workshoppar, rundabordskonferenser, expertpaneler och konferenser) som utförs för parlamentets organ och för
administration, bland annat för förverkligandet av ”Den europeiska historiens hus”.
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— Utgifter för utvärdering av studierna och medverkan av institutionens enhet för bedömning av vetenskapliga och tekniska
alternativ (Stoa) i vetenskapliga organ.
— Utgifter för resa och uppehälle samt andra utgifter i samband härmed för sakkunniga och andra, inbegripet personer som
har lämnat in framställningar till parlamentet, som kallas till utskottssammanträden samt till studie- och arbetsgrupper.
— Utgifter för att inkalla utomstående personer att delta i det arbete som utförs av organ som disciplinnämnden eller den spe
cialiserade instansen för finansiella oegentligheter.
Villkor för att frigöra reserven
Reserven får frigöras när anslagen vid denna budgetpost har uttömts.

322

Informationsanskaffning samt arkivering

3220

Utgifter för dokumentation och bibliotek
Anslag 2011

Anslag 2010

4 593 826

Genomförande 2009

4 432 300

3 512 010,23

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Utvidgning och förnyelse av allmänna översiktsverk och uppdatering av bibliotekens verk.
— Prenumeration på tidningar och tidskrifter och abonnemang hos nyhetsbyråer på deras publikationer och onlinetjänster,
inklusive upphovsrättsliga kostnader för att mångfaldiga och sprida ovanstående i skriftlig och/eller elektronisk form, samt
avtal om leverans av pressammanfattningar och urklipp.
— Prenumerationer/abonnemang eller avtal om leverans av sammanfattning och analyser av innehållet i tidskrifter eller insam
landet på optiskt medium av artiklar ur dessa tidskrifter.
— Användning av externa databaser med dokument och statistik (ej datorutrustning och kostnader för telekommunikation).
— Kostnaderna i samband med de förpliktelser som Europaparlamentet åtagit sig inom ramen för internationellt och/eller
interinstitutionellt samarbete.
— Inköp eller hyra av särskilt materiel, inklusive materiel och/eller system av elektrisk, elektronisk och informationsteknisk
art för bibliotek, dokumentation och mediatek, samt externa tjänster för inköp, utveckling, installation, användning och
underhåll av detta materiel och dessa system.
— Kostnader för tjänster knutna till bibliotekets verksamhet, i synnerhet i förhållande till kunderna (enkäter, analyser), system
för kvalitetsförvaltning etc.
— Arbetsmateriel och tjänster för inbindning och konservering för biblioteket, dokumentationen och mediateket.
— Utgifter för interna publikationer (broschyrer, undersökningar etc.), inklusive utrustning, och utgifter för meddelanden
(nyhetsbrev, videor, cd-rom etc.).
— Inköp av nya eller ersättning av gamla ordböcker, lexikon, i pappersform, elektronisk form eller annan form, även för de
nya språkenheterna, och andra verk för språkavdelningarna och för enheterna för god lagstiftning.

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

I/175
PARLAMENTET

KAPITEL 3 2 — EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING (forts.)

3 2 2 (forts.)

3222

Utgifter för arkivsamlingar
Anslag 2011

Anslag 2010

1 895 000

Genomförande 2009

1 858 200

1 755 946,77

Anmärkningar
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europapar
lamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43), samt de tillämpningsföreskrifter som antagits
inom Europaparlamentet.
Presidiets beslut av den 16 december 2002 om att förbättra information och insyn: Europaparlamentets arkiv.
Bestämmelser för behandlingen av arkiv tillhörande tidigare ledamöter av Europaparlamentet som antogs genom presidiets
beslut av den 10 oktober 2007, såsom ändrade genom presidiets beslut av den 21 april 2009.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för externa tjänster för arkivering, exempelvis för
— överföring av arkivsamlingar på olika medier (mikrofilm, disketter, magnetband etc.) samt inköp, hyra, underhåll och repa
rationerav särskild materiel (elektronisk, informationsteknisk, elektrisk, böcker, tidskrifter) och tillhörande externa tjänster,
— kostnader för publikationer på olika medier (broschyrer, cd-rom etc.),
— kostnader för extern verksamhet för att förvärva primära arkivkällor (vittnesmål som erhållits genom journalisters och/eller
historikers och/eller arkivariers arbete) eller sekundära arkivkällor (dokument på alla typer av medier).
Detta anslag ska också täcka utgifter för att behandla de arkiv som parlamentsledamöterna har byggt upp under sin mandat
period och vilka i form av en gåva eller donation har överlämnats till Europaparlamentet, Europeiska unionens historiska arkiv
eller till en förening eller stiftelse, inom ramen för ett regelverk som upprättats av parlamentet.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
20 000 EUR.

323

Förbindelser med parlament i tredjeländer och stöd för parlamentarisk demokrati
Anslag 2011

Anslag 2010

520 000

Genomförande 2009

470 000

310 310,77

Anmärkningar
Slutsatser från konferensen för EU:s talmän i Köpenhamn 2006 och Bratislava 2007.
Presidiets beslut av den 18 juni 2007.
Berört geografiskt område: länder utanför Europeiska unionen, med undantag för kandidatländer och potentiella kandidatländer.
Detta anslag är avsett att täcka följande: Utgifter för att främja förbindelser mellan Europaparlamentet och demokratiskt valda
nationella parlament från tredjeländer samt med motsvarande regionala parlamentariska organisationer. Det ska i första hand
täcka verksamhet som syftar till att stärka den parlamentariska kapaciteten i nya och framväxande demokratier och till att främja
parlamentens användning av ny it-teknik.
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324

Produktion och spridning

3240

Europeiska unionens officiella tidning
Anslag 2011

Anslag 2010

5 359 450

Genomförande 2009

5 361 000

6 939 095,52

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka institutionens andel av publikationsbyråns utgifter för publicering och distribution samt andra
kostnader i samband med detta avseende texter som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
500 000 EUR.
3241

Traditionella och digitala publikationer
Anslag 2011

Anslag 2010

4 224 000

Genomförande 2009

4 395 000

2 749 099,12

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Samtliga utgifter för digital utgivning (intranetsidor) och traditionell utgivning (olika dokument och trycksaker genom
underleverantörer), inklusive distribution.
— Uppdatering samt utvecklande och korrigerande underhåll av utgivnings- och översättningssystem.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
210 000 EUR.
3242

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang
Anslag 2011

3242

Anslag 2010

19 615 000

13 708 000

Reserver (10 0)

Genomförande 2009

16 678 677,36

3 427 000

Totalt

19 615 000

17 135 000

16 678 677,36

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för informationspublikationer, inklusive elektroniska publikationer, informationsverk
samhet, PR-verksamhet, deltagande i offentliga arrangemang, utställningar och mässor i medlemsstaterna och i kandidatlän
derna och i de länder där Europaparlamentet har ett sambandskontor, samt även uppdatering av Europaparlamentets webbplats
för uppföljning av lagstiftningen (OEIL).
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
5 000 EUR.
3243

Besökscentrumet
Anslag 2011

Anslag 2010

2 000 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera besökscentrumet.

Genomförande 2009

12 100 000

3 897 236,76
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3244

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater
Anslag 2011

Anslag 2010

29 710 000

Genomförande 2009

27 100 000

24 485 352,52

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bidrag till besöksgrupper samt värdskap och infrastruktur i samband med dessa besök, utgifter
för programmet Euroscola samt finansiering av praktikperioder för opinionsbildare i icke-medlemsstater. Det ska ökas varje år
med en deflator som tar hänsyn till förändringar i BNI och priser.
Det högsta antal besökare som kan få anslag bör ökas avsevärt. Varje ledamot av Europaparlamentet bör ha rätt att bjuda in
högst fem grupper varje kalenderår bestående av totalt 110 besökare. Antalet deltagare i ett besök kan variera mellan minst 10
och högst 110.
Ett adekvat belopp ingår till förmån för besökare med funktionshinder.
Bidraget som ges ska höjas för att i vederbörlig ordning motsvara de avstånds- och transportförhållanden som råder för besö
kare. De tjänster som erbjuds besökarna bör också förbättras.
Det är lämpligt att göra en utvärdering om huruvida de nya reglerna beaktar krav och restriktioner till följd av besökarnas
ursprung, lägga fram förslag om att ge de politiska grupperna ett utrymme i det nya besökscentrumet och utarbeta en rapport
om besöksgruppernas tillträde till det nya besökscentrumet och besök i plenisalen, tillgången till sammanträdesrum och per
sonalbehovet för denna verksamhet.

3245

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang
Anslag 2011

Anslag 2010

2 475 000

Genomförande 2009

2 245 000

1 790 335,14

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter eller bidrag i samband med anordnande av nationella och internationella symposier och
seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna och kandidatländerna, liksom utgifter för anordnande av parlamentariska
symposier och seminarier samt finansiering av kulturella projekt i europeiskt intresse, exempelvis Sacharovpriset, gemensamma
möten mellan unga politiska ledare från EU, Israel och Palestina samt Europaparlamentets LUX-pris för europeisk film.
Detta anslag ska även till ett belopp på högst 300 000 EUR täcka utgifter för genomförandet av särskilda arrangemang i ple
nisalarna i Strasbourg och Bryssel i enlighet med det årliga program som antagits av presidiet.
Detta anslag är även avsett att täcka åtgärder till stöd för flerspråkighet såsom möten med tolkutbildare, åtgärder och insatser
för att höja medvetenheten om flerspråkighet och tolkyrket, insatser och åtgärder som genomförs som en del av det interinsti
tutionella och internationellasamarbetet samt deltagande i liknande insatser och åtgärder som organiseras gemensamt med andra
enheter inom ramen för det interinstitutionella och internationellasamarbetet.
Det ska även täcka Sacharov-nätverkets driftskostnader och utgifterna för tjänsteresor för dess medlemmar.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
5 000 EUR.
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3246

Europaparlamentets TV-kanal (webb-TV)
Anslag 2011

3246

Anslag 2010

8 000 000
Reserver (10 0)

1 000 000

Totalt

9 000 000

Genomförande 2009

9 000 000

8 787 767,35

9 000 000

8 787 767,35

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera Europaparlamentets TV-kanal (webb-TV)
En utvärdering av prototypen kommer att göras. I denna utvärdering måste man beakta innehållet och kostnaden för projektet,
inklusive strukturerna och nivån för de politiska gruppernas deltagande och fastställandet av programmens innehåll.
Villkor för att frigöra reserven
Reserven får frigöras när anslagen har uttömts och det har lämnats en redogörelse för det aktuella läget med avseende på vilken
strategi som ska användas i framtiden, särskilt när det gäller kommande, nya upphandlingar.

3248

Utgifter för audivisuell information
Anslag 2011

Anslag 2010

13 600 000

Genomförande 2009

12 200 000

15 124 447,23

Anmärkningar
Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2002 om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2003 (EUT C 47 E, 27.2.2003,
s. 72).
Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2002 om parlamentets beräknade inkomster och utgifter för budgetåret 2003
(EUT C 180 E, 31.7.2003, s. 150).
Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2003 om parlamentets beräknade inkomster och utgifter för budgetåret 2004
(EUT C 67 E, 17.3.2004, s. 179).
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Den audiovisuella sektorns driftsbudget (både interna och externa tjänster som t.ex. tekniskt arbete för radio- och
TV-stationer, inspelning, produktion, samproduktion och distribution av audiovisuella program, hyra av riktade radiosig
naler, överföring av TV- och radioprogram och andra åtgärder för att utveckla relationerna mellan institutionen och organ
för audiovisuella sändningar).
— Utgifter för direktsändning på Internet av plenarsammanträden och utskottssammanträden.
— Inspelning av plenarsammanträdena på dvd-rom.
— Inrättande av lämpliga arkiv och en sökmotor som garanterar att medborgarna ständigt har tillgång till denna information.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
13 000 EUR.
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3249

Informationsutbyte med nationella parlament
Anslag 2011

Anslag 2010

700 000

Genomförande 2009

900 000

561 657,05

Anmärkningar
Konferenser för talmännen i de europeiska parlamentariska församlingarna (juni 1977) och i parlamenten i Europeiska unionen
(september 2000 och mars 2001). Berört geografiskt område: länder i Europeiska unionen samt kandidatländer och länder som
ännu inte har fått status av kandidatland.
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Utgifter för att främja förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten. Anslaget avser utgifter för
andra parlamentariska förbindelser än de som täcks av kapitlen 1 0 och 3 0, informations- och dokumentationsutbyte samt
stöd till förvaltning och analys av denna information, bland annat utbyte med Europeiskt centrum för parlamentarisk forsk
ning och dokumentation (CERDP).
— Finansiering av samarbetsprogram och utbildningsåtgärder för ovannämnda parlaments personal och, i allmänhet, av verk
samhet för att stärka deras parlamentariska arbete.
Dessa åtgärder inbegriper informationsbesök vid Europaparlamentet i Bryssel, Luxemburg eller Strasbourg. Anslagen ska
helt eller delvis täcka deltagarnas utlägg, främst för resor, logi och dagtraktamenten.
— Samarbetsåtgärder, särskilt sådana som rör lagstiftningsverksamhet och åtgärder som hänför sig till dokumentations-,
analys- och informationsverksamhet, inbegripet inom CERDP.
325

Utgifter med anknytning till informationskontoren
Anslag 2011

Anslag 2010

1 200 000

Genomförande 2009

1 040 000

974 747,47

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka samtliga utgifter (kontorsmaterial, telekommunikationer, portokostnader, underhåll, transpor
ter, diverse småutgifter.) för Europaparlamentets informationskontor.
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AVDELNING 4
UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR
KAPITEL 4 0 — SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN
KAPITEL 4 2 — UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA
KAPITEL 4 4 — SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIG VERKSAMHET FÖR LEDAMÖTER OCH FÖRE DETTA LEDAMÖTER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 4 0
400

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas
administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

402

Bidrag till europeiska politiska partier

403

Bidrag till europeiska politiska stiftelser

Icke-differentierade anslag

54 850 000

53 750 000

52 337 886,15

Icke-differentierade anslag

17 400 000

14 075 000

10 512 377,—

Icke-differentierade anslag

11 400 000

9 140 000

6 365 561,—

KAPITEL 4 0 TOTALT

83 650 000

76 965 000

69 215 824,15

Icke-differentierade anslag

175 793 709

168 724 000

153 358 430,04

Reserver (10 0)

13 200 000
168 724 000

153 358 430,04

KAPITEL 4 2
422

Assistentstöd till ledamöterna

4220

Assistentstöd till ledamöterna

188 993 709
4222

Växelkursskillnader
Icke-differentierade anslag

250 000

250 000

0,—

Artikel 4 2 2 – Totalt

176 043 709

168 974 000

153 358 430,04

Reserver (10 0)

13 200 000
189 243 709

168 974 000

153 358 430,04

KAPITEL 4 2 TOTALT

176 043 709

168 974 000

153 358 430,04

189 243 709

168 974 000

153 358 430,04

200 000

170 000

170 000,—

Icke-differentierade anslag

140 000

140 000

140 000,—

KAPITEL 4 4 TOTALT

340 000

310 000

310 000,—

Avdelning 4 – Totalt

260 033 709

246 249 000

222 884 254,19

246 249 000

222 884 254,19

Reserver (10 0)

13 200 000

KAPITEL 4 4
440

Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta leda
möter

442

Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och
övriga verksamhet

Icke-differentierade anslag

Reserver (10 0)

13 200 000
273 233 709
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AVDELNING 4
UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR
KAPITEL 4 0 — SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN

400

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och
informationsverksamhet
Anslag 2011

Anslag 2010

54 850 000

Genomförande 2009

53 750 000

52 337 886,15

Anmärkningar
Bestämmelser antagna genom presidiets beslut av den 1 februari 2001.
För de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna ska detta anslag täcka
— sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter,
— utgifter för politisk verksamhet och informationsverksamhet som bedrivs inom ramen för Europeiska unionens politiska
verksamhet.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
50 000 EUR.
402

Bidrag till europeiska politiska partier
Anslag 2011

Anslag 2010

17 400 000

Genomförande 2009

14 075 000

10 512 377,00

Anmärkningar
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 224.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av poli
tiska partier på europeisk nivå (EUT L 297, 15.11.2003, s. 1).
Beslut av Europaparlamentets presidium av den 29 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT C 252, 3.10.2008,
s. 1).
Detta anslag är avsett att finansiera politiska partier på europeisk nivå.
403

Bidrag till europeiska politiska stiftelser
Anslag 2011

Anslag 2010

11 400 000

Genomförande 2009

9 140 000

6 365 561,00

Anmärkningar
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 224.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av poli
tiska partier på europeisk nivå (EUT L 297, 15.11.2003, s. 1).
Beslut av Europaparlamentets presidium av den 29 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT C 252, 3.10.2008,
s. 1).
Detta anslag är avsett att finansiera politiska stiftelser på europeisk nivå.
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KAPITEL 4 2 — UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA

422

Assistentstöd till ledamöterna

4220

Assistentstöd till ledamöterna
Anslag 2011

4220

Anslag 2010

175 793 709
Reserver (10 0)

13 200 000

Totalt

188 993 709

Genomförande 2009

168 724 000

153 358 430,04

168 724 000

153 358 430,04

Anmärkningar
Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 21.
Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 33–44.
Rådets förordning (EG) nr 160/2009 av den 23 februari 2009 om ändring av anställningsvillkoren för övriga anställda i Euro
peiska gemenskaperna (EUT L 55, 27.2.2009, s. 1).
Tillämpningsföreskrifter för avdelning VII i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna antagna av
presidiet den 9 mars 2009, senast ändrade den 13 december 2010.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för assistentstöd till ledamöterna.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
400 000 EUR.
4222

Växelkursskillnader
Anslag 2011

Anslag 2010

250 000

Genomförande 2009

250 000

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka växelkursskillnader som belastar Europaparlamentets budget i överensstämmelse med bestäm
melserna som avser ersättningar för utgifter för assistentstöd till ledamöterna.
KAPITEL 4 4 — SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIG VERKSAMHET FÖR LEDAMÖTER OCH FÖRE DETTA LEDAMÖTER

440

Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter
Anslag 2011

Anslag 2010

200 000

Genomförande 2009

170 000

170 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för sammanträden som anordnas av föreningen för Europaparlamentets före detta
ledamöter och, i förekommande fall, andra eventuella dithörande kostnader.
442

Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet
Anslag 2011

Anslag 2010

140 000

Genomförande 2009

140 000

140 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och, i förekommande
fall, andra eventuella dithörande kostnader.
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AVDELNING 10
ÖVRIGA UTGIFTER
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL

10 0
10 1
10 3
10 4
10 5
10 6
10 8

—
—
—
—
—
—
—

PRELIMINÄRA ANSLAG
RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
RESERV FÖR UTVIDGNINGEN
RESERV FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLITIKEN
PRELIMINÄRA ANSLAG FÖR FASTIGHETER
RESERV FÖR PRIORITERADE PROJEKT UNDER UTVECKLING
EMAS-RESERV

Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

KAPITEL 10 0
KAPITEL 10 0 TOTALT

KAPITEL 10 1
KAPITEL 10 1 TOTALT

KAPITEL 10 3
KAPITEL 10 3 TOTALT

KAPITEL 10 4

Anslag 2010

Genomförande 2009

25 914 026

15 691 800

0,—

25 914 026

15 691 800

0,—

14 000 000

10 000 000

0,—

14 000 000

10 000 000

0,—

835 000

750 000

0,—

835 000

750 000

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

11 000 000

0,—

p.m.

11 000 000

0,—

p.m.

5 000 000

0,—

KAPITEL 10 6 TOTALT

p.m.

5 000 000

0,—

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 10 8 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

40 749 026

42 441 800

0,—

TOTALSUMMA

1 685 829 393

1 616 760 399

1 427 729 732,02

KAPITEL 10 4 TOTALT

KAPITEL 10 5
KAPITEL 10 5 TOTALT

KAPITEL 10 6

KAPITEL 10 8

I/184

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

PARLAMENTET

AVDELNING 10
ÖVRIGA UTGIFTER
KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG
Anslag 2011

Anslag 2010

25 914 026

Genomförande 2009

15 691 800

0,—

Anmärkningar
1.

Punkt

1200

Löner och ersättningar

714 026

2.

Punkt

1402

Konferenstolkar

2 000 000

3.

Punkt

2007

Inredning av lokaler

2 500 000

4.

Punkt

2100

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik

2 500 000

5.

Punkt

2102

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik

2 500 000

6.

Artikel

320

Experthjälp

1 500 000

7.

Punkt

3246

Europaparlamentets TV-kanal (webb-TV)

1 000 000

8.

Punkt

4220

Assistentstöd till ledamöterna

13 200 000
Totalt 25 914 026

KAPITEL 10 1 — RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
Anslag 2011

Anslag 2010

14 000 000

Genomförande 2009

10 000 000

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är en allmän reserv för att täcka utgifter beroende på budgetbeslut som fattats under budgetåret (utgifter som inte
kan beräknas).

KAPITEL 10 3 — RESERV FÖR UTVIDGNINGEN
Anslag 2011

Anslag 2010

835 000

Genomförande 2009

750 000

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för institutionens förberedelser för utvidgning.

KAPITEL 10 4 — RESERV FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLITIKEN
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för informations- och kommunikationspolitiken.

Genomförande 2009

0,—
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KAPITEL 10 5 — PRELIMINÄRA ANSLAG FÖR FASTIGHETER
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

11 000 000

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för institutionens investeringar i fastigheter och inredning av dessa. Parlamentets pre
sidium måste anta en välavvägd och ansvarsfull långsiktig strategi för fastigheter och byggnader som tar hänsyn till de särskilda
problemen med ökande underhållskostnader, renoveringsbehov och säkerhetskostnader och som garanterar att parlamentets
budget är hållbar.
KAPITEL 10 6 — RESERV FÖR PRIORITERADE PROJEKT UNDER UTVECKLING
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

5 000 000

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för institutionens prioriterade projekt under utveckling.
KAPITEL 10 8 — EMAS-RESERV
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Som ett resultat av beslut som kommer att fattats av presidiet avseende genomförande av Emas-handlingsplanen, i synnerhet
efter parlamentets ”koldioxidgranskning”, ska detta anslag användas för att fylla på relevanta driftsbudgetposter.
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PERSONAL
Avsnitt I – Europaparlamentet
2010
Tjänstegrupper och grader

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Utanför kategori

1

AD 16

11

Övriga

Politiska grupper

1

7

AD 15

35

1

4

AD 14

141

2

6

23

AD 13

227

8

2

30

AD 12

503

8

71

AD 11

131

7

36

AD 10

191

7

29

AD 9

155

7

17

8

AD 8

107

AD 7

259

AD 6

249

AD 5

1

360
Totalt AD

18
23

2 369

10

AST 11

91

10

AST 10

136

26

8

93

56

377
33

17

18

AST 9

115

3

27

AST 8

215

4

39

AST 7

653

2

50

AST 6

559

5

72

AST 5

365

8

64

AST 4

251

11

62

AST 3

124

16

63

AST 2

245

5

AST 1

97

Totalt AST
Totalt
Totalsumma

55
77

2 851

10

71

5 221 ( )

20 ( )

127 ( )

1

2

560
3

937

6 285 (4)

(1) Varav sex personliga befordringar ”ad personam” (tre AD 14 till AD 15, en AST 10 till AST 11 och två AST 4 till AST 5) som beviljas i vissa undantagsfall till förtjänst
fulla tjänstemän.
(2) Fiktiv reserv för de tjänstemän som utlånats i tjänstens intresse och inte ingår i totalsumman.
(3) Varav fyra AD (språklärare) på halvtid och en AD 10 (GD IPOL) som är tidsbegränsad till 5 år.
(4) En AD 5 och fyra AST 3 (fortbildning) samt två AD 5 och två AST 1 (översättning) är inskrivna i reserven i tjänsteförteckningen utan tilldelning av anslag.
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2011
Tjänstegrupper och grader

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Övriga

Politiska grupper

Utanför kategori

1

AD 16

11

1

7

AD 15

35

1

4

AD 14

149

2

6

23

8

AD 13

279

2

34

AD 12

443

10

67

AD 11

131

5

37

AD 10

191

7

28

AD 9

155

6

17

AD 8

130

7

21

AD 7

304

22

AD 6

269

5

30

AD 5

382

3

119

53

409

Totalt AD

2 479

10
10

AST 11

151

AST 10

71

17

33
21

AST 9

115

3

30

AST 8

365

5

34

AST 7

753

1

55

AST 6

384

6

68

AST 5

325

7

66

AST 4

206

11

67

AST 3

184

14

59

AST 2

225

5

64

AST 1

151

Totalt AST
Totalt
Totalsumma

2 930

10

5 410 (1)

20 (2)

1

98

70

595

123 (3)

1 004

6 537 ( )
4

( ) Varav fem personliga befordringar ”ad personam” (tre AD 14 till AD 15, en AST 10 till AST 11 och en AST 4 till AST 5) som beviljas i vissa undantagsfall till förtjänst
fulla tjänstemän.
(2) Fiktiv reserv för de tjänstemän som utlånats i tjänstens intresse och inte ingår i totalsumman.
(3) Varav fyra AD (språklärare) på halvtid och en AD 10 (GD IPOL) som är tidsbegränsad till 5 år.
(4) En AD 5 och fyra AST 3 (fortbildning) samt två AD 5 och två AST 1 (översättning) är inskrivna i reserven i tjänsteförteckningen utan tilldelning av anslag, sex AD 5 och
två AST 1 (biblioteket) är inskrivna i tjänsteförteckningen utan tilldelning av anslag. 30 administrativa tjänster (sex AD 5 och 24 AST 1) är inskrivna i tjänsteförteck
ningen och anslagen för dessa tjänster har förts till reserven.
1
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EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET

INKOMSTER
Europeiska unionens bidrag till att finansiera Europeiska rådets
och rådets utgifter för budgetåret 2011

Rubrik

Belopp

Utgifter

563 262 600

Egna inkomster

– 48 997 000

Bidrag

514 265 600
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EGNA INKOMSTER

AVDELNING 4
DIVERSE GEMENSKAPSSKATTER OCH GEMENSKAPSAVGIFTER
KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR
KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 4 0
400

Intäkter från skatt på löner och andra ersättningar till tjänstemän och
övriga anställda

22 212 000

25 038 000

403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och leda
möter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

p.m.

404

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas leda
möter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

2 258 000

2 302 000

3 216 156,91

KAPITEL 4 0 TOTALT

24 470 000

27 340 000

25 620 309,87

25 346 600,82

22 404 152,96
0,—

KAPITEL 4 1
410

Personalens avgifter till pensionssystemet

24 527 000

26 605 000

411

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

p.m.

p.m.

6 007 891,25

412

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän som är tjänstlediga av
personliga skäl

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 4 1 TOTALT

24 527 000

26 605 000

31 354 492,07

Avdelning 4 – Totalt

48 997 000

53 945 000

56 974 801,94
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AVDELNING 4
DIVERSE GEMENSKAPSSKATTER OCH GEMENSKAPSAVGIFTER
KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

400

Intäkter från skatt på löner och andra ersättningar till tjänstemän och övriga anställda
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

22 212 000

Budgetåret 2009

25 038 000

22 404 152,96

Anmärkningar
Protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12.
Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Euro
peiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).

403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga
anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i dess lydelse fram till den 15 decem
ber 2003.

404

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

2 258 000

Budgetåret 2009

2 302 000

3 216 156,91

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.

KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

410

Personalens avgifter till pensionssystemet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

24 527 000

Budgetåret 2009

26 605 000

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2.

25 346 600,82
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KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET (forts.)

411

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

6 007 891,25

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 107 samt artiklarna 4 och 11.2 i bilaga VIII.
412

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän som är tjänstlediga av personliga skäl
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 107 samt artiklarna 11.2 och 48 i bilaga VIII.
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AVDELNING 5
INTÄKTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION
KAPITEL 5 0 — INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM
KAPITEL 5 1 — HYRESINTÄKTER
KAPITEL 5 2 — AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 5 0
500

Intäkter från försäljning av lös egendom

5000

Intäkter från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda ända
mål

p.m.

p.m.

2 333,34

5001

Intäkter från försäljning av annan lös egendom – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål

p.m.

p.m.

250,—

5002

Intäkter från leveranser till andra institutioner eller organ – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 5 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

2 583,34

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

2 583,34

502

Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer
KAPITEL 5 0 TOTALT

KAPITEL 5 1
510

Intäkter från uthyrning av inventarier och utrustning

p.m.

p.m.

0,—

511

Intäkter från uthyrning av fast egendom och övriga hyresavgifter

p.m.

p.m.

819 925,50

KAPITEL 5 1 TOTALT

p.m.

p.m.

819 925,50

Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor på insti
tutionens konton

p.m.

p.m.

361 729,52

KAPITEL 5 2 TOTALT

p.m.

p.m.

361 729,52

KAPITEL 5 2
520
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KAPITEL 5 5 — INTÄKTER FRÅN TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER OCH UTFÖRDA BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN
KAPITEL 5 7 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONERNAS ADMINISTRATIVA
VERKSAMHET
KAPITEL 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR
KAPITEL 5 9 — ANDRA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA VERKSAMHETEN
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till
förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av
traktamentskostnader som betalats för andra institutioners och organs
räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

112 379,96

Intäkter som härrör från tredje man för tjänster eller bygg- och anlägg
ningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål

p.m.

p.m.

51 934,52

KAPITEL 5 5 TOTALT

p.m.

p.m.

164 314,48

570

Intäkter som härrör från återbetalningar av belopp som betalats ut på
felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

29 223 952,52

571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, till exempel inkomster
från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions
egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta
för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

3,—

572

Återbetalning av sociala utgifter från en annan institution – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

573

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens admi
nistrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

6 765 063,86

KAPITEL 5 7 TOTALT

p.m.

p.m.

35 989 019,38

p.m.

p.m.

21,46

KAPITEL 5 8 TOTALT

p.m.

p.m.

21,46

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 9 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

37 337 593,68

KAPITEL 5 5
550

551

KAPITEL 5 7

KAPITEL 5 8
580

Diverse ersättningar

KAPITEL 5 9
590

Andra inkomster från den administrativa verksamheten
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AVDELNING 5
INTÄKTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION
KAPITEL 5 0 — INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

500

Intäkter från försäljning av lös egendom

5000

Intäkter från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

2 333,34

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.

5001

Intäkter från försäljning av annan lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

250,00

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.

5002

Intäkter från leveranser till andra institutioner eller organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.
502

Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.
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KAPITEL 5 1 — HYRESINTÄKTER

510

Intäkter från uthyrning av inventarier och utrustning
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.

511

Intäkter från uthyrning av fast egendom och övriga hyresavgifter
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

819 925,50

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.

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

520

Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

361 729,52

KAPITEL 5 5 — INTÄKTER FRÅN TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER OCH UTFÖRDA BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

550

Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive
återbetalningar av traktamentskostnader som betalats för andra institutioners och organs räkning – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

112 379,96

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 4 samt artikel 11.2–3 och artikel 48 i bilaga VIII.

551

Intäkter som härrör från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkom
ster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

51 934,52
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KAPITEL 5 7 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONERNAS ADMINISTRATIVA
VERKSAMHET

570

Intäkter som härrör från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

29 223 952,52

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.

571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, till exempel inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet
varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

3,00

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.

572

Återbetalning av sociala utgifter från en annan institution – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.

573

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

6 765 063,86

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.
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KAPITEL 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR

580

Diverse ersättningar
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

21,46

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.
KAPITEL 5 9 — ANDRA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA VERKSAMHETEN

590

Andra inkomster från den administrativa verksamheten
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—
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AVDELNING 6
BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR EU- ELLER GEMENSKAPSAVTAL
OCH EU- ELLER GEMENSKAPSPROGRAM
KAPITEL 6 1 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER
KAPITEL 6 3 — BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL
KAPITEL 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Återbetalning av utgifter som bestridits vid utförandet av beställnings
arbeten och mot ersättning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 6 1 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 6 1
612

KAPITEL 6 3
631

Bidrag inom ramen för Schengenregelverket – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål

6311

Bidrag till administrativa utgifter inom ramen för ramavtalet med Island
och Norge – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 550 691,—

Artikel 6 3 1 – Totalt

p.m.

p.m.

1 550 691,—

KAPITEL 6 3 TOTALT

p.m.

p.m.

1 550 691,—

660

Andra bidrag och återbetalningar

6600

Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål –
Inkomster avsatta 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.

1 550 691,—

KAPITEL 6 6
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AVDELNING 6
BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR EU- ELLER GEMENSKAPSAVTAL
OCH EU- ELLER GEMENSKAPSPROGRAM
KAPITEL 6 1 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

612

Återbetalning av utgifter som bestridits vid utförandet av beställningsarbeten och mot ersättning – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.
KAPITEL 6 3 — BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL

631

Bidrag inom ramen för Schengenregelverket – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

6311

Bidrag till administrativa utgifter inom ramen för ramavtalet med Island och Norge – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

1 550 691,00

Anmärkningar
Rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Euro
peiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, til
lämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 31).
Bidrag till administrativa utgifter inom ramen för avtalet av den 18 maj 1999 mellan Europeiska unionens råd och Republiken
Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengen
regelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 36), särskilt artikel 12 i detta avtal.
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.
KAPITEL 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

660

Andra bidrag och återbetalningar

6600

Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18 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.
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AVDELNING 7
DRÖJSMÅLSRÄNTOR
KAPITEL 7 0 — DRÖJSMÅLSRÄNTOR
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 7 0 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

Rubrik

Budgetåret 2009

KAPITEL 7 0
700

Dröjsmålsräntor
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AVDELNING 7
DRÖJSMÅLSRÄNTOR
KAPITEL 7 0 — DRÖJSMÅLSRÄNTOR

700

Dröjsmålsräntor
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—
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AVDELNING 9
DIVERSE INTÄKTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INTÄKTER
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

17 290,86

KAPITEL 9 0 TOTALT

p.m.

p.m.

17 290,86

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

17 290,86

48 997 000

53 945 000

Rubrik

Budgetåret 2009

KAPITEL 9 0
900

Diverse intäkter

TOTALSUMMA

95 880 377,48
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AVDELNING 9
DIVERSE INTÄKTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INTÄKTER

900

Diverse intäkter
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

17 290,86
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UTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel

Anslag 2011

Rubrik

Åtaganden

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA
TILL INSTITUTIONEN

10

INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

11

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄL
LIGT ANSTÄLLDA

12

ÖVRIGA ANSTÄLLDA
EXTERNA TJÄNSTER

13

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 360 000

1 360 000

1 534 000

289 465 453

289 465 453

325 284 000

12 334 174

12 334 174

8 118 000

8 118 000

6 666 611,—

6 666 611,—

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSO
NER SOM ÄR KNUTNA TILL
INSTITUTIONEN

9 729 000

9 729 000

12 546 000

12 546 000

11 772 144,—

11 772 144,—

Avdelning 1 – Totalt

312 888 627

312 888 627

347 482 000

53 255 000

53 255 000

54 917 000

OCH

2

FASTIGHETER,
MATERIEL
OCH DIVERSE DRIFTSKOST
NADER

20

BYGGNADER OCH DÄRMED
FÖRKNIPPADE KOSTNADER

21

DATABEHANDLING, UTRUST
NING OCH INVENTARIER

22

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
Avdelning 2 – Totalt

325 284 000 297 629 496,— 297 629 496,—

347 482 000 316 068 251,— 316 068 251,—

54 917 000

69 199 958,—

69 199 958,—

41 144 000

33 629 832,—

33 629 832,—

42 829 000

42 829 000

41 144 000

145 753 973

145 753 973

147 537 000

147 537 000 102 409 858,— 102 409 858,—

241 837 973

241 837 973

243 598 000

243 598 000 205 239 648,— 205 239 648,—

3

UTGIFTER PÅ GRUND AV
SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM
INSTITUTIONEN UTFÖR

30

PERSONAL

31

BYGGNADER OCH DÄRMED
FÖRKNIPPADE KOSTNADER

32

DATABEHANDLING, UTRUST
NING OCH INVENTARIER

p.m.

33

DRIFTSKOSTNADER

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

1 534 000

p.m.
2 536 000

2 536 000

p.m.

10 979 000

10 979 000

10 952 594,—

10 952 594,—

8 803 000

8 803 000

8 159 764,—

8 159 764,—

p.m.

14 850 000

14 850 000

9 851 378,—

9 851 378,—

p.m.

1 307 000

1 307 000

563 263,—

563 263,—

35 939 000

35 939 000

29 526 999,—

29 526 999,—

2 536 000

2 536 000

4

UTGIFTER I SAMBAND MED
REFLEKTIONSGRUPPEN

40

PERSONAL

p.m.

p.m.

161 000

161 000

156 000,—

156 000,—

43

DRIFTSKOSTNADER

p.m.

p.m.

372 000

372 000

335 672,—

335 672,—

p.m.

p.m.

533 000

533 000

491 672,—

491 672,—

Avdelning 4 – Totalt
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UTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009) (forts.)
Avdelning
Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA
UTGIFTER

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Avdelning 10 – Totalt

6 000 000

6 000 000

6 000 000

TOTALSUMMA

563 262 600

563 262 600

633 552 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

6 000 000

0,—

0,—

6 000 000

0,—

0,—

633 552 000 551 326 570,— 551 326 570,—
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AVDELNING 1
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER
KAPITEL 1 1 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 1 0
100

Löner och andra rättigheter

1000

Grundlön

1001

Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna

1002

Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna

313 000

304 000

65 000

64 000

Icke-differentierade anslag

20 000

27 000

Icke-differentierade anslag

13 000

13 000

Icke-differentierade anslag

900 000

900 000

Icke-differentierade anslag
Icke-differentierade anslag

1003

Täckning genom socialförsäkring

1004

Övriga förvaltningsutgifter

1006

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst
Icke-differentierade anslag

Artikel 1 0 0 – Totalt
101

Avgång från tjänst

1010

Pensioner

102

Provisoriska anslag

1020

Provisoriska anslag för ändringar i rättigheterna

p.m.

86 000

1 311 000

1 394 000

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

Artikel 1 0 1 – Totalt

p.m.

p.m.

Icke-differentierade anslag

49 000

140 000

Artikel 1 0 2 – Totalt

49 000

140 000

KAPITEL 1 0 TOTALT

1 360 000

1 534 000

Icke-differentierade anslag

211 541 157

236 663 000

219 263 135,—

3 916 421

4 862 000

4 596 441,—

Icke-differentierade anslag

56 282 980

60 026 000

57 482 264,—

Icke-differentierade anslag

9 310 302

10 365 000

9 661 620,—

Icke-differentierade anslag

213 834

246 000

195 947,—

Icke-differentierade anslag

2 129 586

2 275 000

1 759 118,—

KAPITEL 1 1
110

Löner och andra rättigheter

1100

Grundlön

1101

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgif
terna
Icke-differentierade anslag

1102

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes
personliga situation

1103

Socialförsäkring

1104

Korrigeringskoefficienter

1105

Övertid
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KAPITEL 1 1 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA (forts.)
KAPITEL 1 2 — ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

110

(forts.)

1106

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens till
träde, förflyttning och avgång från tjänst
3 057 336

5 540 000

2 744 759,—

Artikel 1 1 0 – Totalt

286 451 616

319 977 000

295 703 284,—

Icke-differentierade anslag

320 834

479 000

405 236,—

Icke-differentierade anslag

355 584

337 000

1 285 401,—

Avgång från tjänst

1110

Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse (enligt artiklarna 41
och 50 i tjänsteföreskrifterna)
Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande

1112

F.d. generalsekreterares rättigheter
Icke-differentierade anslag

478 709

481 000

235 575,—

Artikel 1 1 1 – Totalt

1 155 127

1 297 000

1 926 212,—

1 850 710

3 993 000

0,—

8 000

17 000

0,—

112

Preliminärt anslag

1120

Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda)
Icke-differentierade anslag

1121

Genomförande 2009

Icke-differentierade anslag
111

1111

Anslag 2010

Preliminärt anslag (pensionerade och f.d. anställda)
Icke-differentierade anslag

Artikel 1 1 2 – Totalt

1 858 710

4 010 000

0,—

KAPITEL 1 1 TOTALT

289 465 453

325 284 000

297 629 496,—

Icke-differentierade anslag

8 098 000

3 970 000

3 478 722,—

Icke-differentierade anslag

1 289 043

1 522 000

1 081 947,—

Icke-differentierade anslag

544 000

537 000

486 241,—

Icke-differentierade anslag

2 068 000

1 870 000

1 619 701,—

KAPITEL 1 2
120

Övriga anställda och externa tjänster

1200

Övrig personal

1201

Utsända nationella experter

1202

Praktik

1203

Externa tjänster

1204

Extra utgifter för översättningsavdelningen

122

Icke-differentierade anslag

202 000

150 000

0,—

Artikel 1 2 0 – Totalt

12 201 043

8 049 000

6 666 611,—

Icke-differentierade anslag

133 131

69 000

0,—

KAPITEL 1 2 TOTALT

12 334 174

8 118 000

6 666 611,—

Preliminärt anslag
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KAPITEL 1 3 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 1 3
130

Utgifter med anknytning till personaladministration

1300

Diverse rekryteringskostnader

1301

132 000

200 000

192 883,—

Icke-differentierade anslag

1 603 000

1 728 000

1 626 298,—

Artikel 1 3 0 – Totalt

1 735 000

1 928 000

1 819 181,—

Icke-differentierade anslag

40 000

40 000

60 862,—

119 000

119 000

112 410,—

Icke-differentierade anslag

69 000

110 000

57 000,—

Icke-differentierade anslag

66 000

66 000

65 600,—

Artikel 1 3 1 – Totalt

294 000

335 000

295 872,—

Icke-differentierade anslag

432 000

471 000

163 091,—

Icke-differentierade anslag

1 115 000

1 100 000

1 000 000,—

Icke-differentierade anslag

1 841 000

2 037 000

2 228 000,—

Artikel 1 3 2 – Totalt

3 388 000

3 608 000

3 391 091,—

3 912 000

6 275 000

6 266 000,—

Icke-differentierade anslag

400 000

400 000

Artikel 1 3 3 – Totalt

4 312 000

6 675 000

6 266 000,—

KAPITEL 1 3 TOTALT

9 729 000

12 546 000

11 772 144,—

Avdelning 1 – Totalt

312 888 627

347 482 000

316 068 251,—

Vidareutbildning

131

Insatser för institutionens personal

1310

Särskilda insatser

1311

Icke-differentierade anslag

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda
Icke-differentierade anslag

1312

1313

Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder

Andra sociala aktiviteter

132

Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

1320

Läkarmottagning

1321

1322

Restauranger och matsalar

Olika typer av daghem

133

Tjänsteresor

1331

Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat
Icke-differentierade anslag

1332

Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet
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AVDELNING 1
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

100

Löner och andra rättigheter

1000

Grundlön
Anslag 2011

Anslag 2010

313 000

Genomförande 2009

304 000

Anmärkningar
Ny punkt
Detta anslag är avsett att täcka grundlönen för ledamöter av institutionen Europeiska rådet.
Rättslig grund
Rådets beslut 2009/909/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för Europeiska rådets ordfö
rande (EUT L 322, 9.12.2009, s. 35).
1001

Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna
Anslag 2011

Anslag 2010

65 000

Genomförande 2009

64 000

Anmärkningar
Ny punkt
Detta anslag är avsett att täcka rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna för ledamöter av institutionen Europeiska rådet.
Rättslig grund
Rådets beslut 2009/909/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för Europeiska rådets ordfö
rande (EUT L 322, 9.12.2009, s. 35).
1002

Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna
Anslag 2011

Anslag 2010

20 000

Genomförande 2009

27 000

Anmärkningar
Ny punkt
Detta anslag är avsett att täcka rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna för ledamöter av institutionen
Europeiska rådet.
Rättslig grund
Rådets beslut 2009/909/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för Europeiska rådets ordfö
rande (EUT L 322, 9.12.2009, s. 35).
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KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER (forts.)

1 0 0 (forts.)

1003

Täckning genom socialförsäkring
Anslag 2011

Anslag 2010

13 000

Genomförande 2009

13 000

Anmärkningar
Ny punkt
Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivarens försäkringsavgifter för ledamöter av institutionen Europeiska rådet.
Rättslig grund
Rådets beslut 2009/909/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för Europeiska rådets ordfö
rande (EUT L 322, 9.12.2009, s. 35).
1004

Övriga förvaltningsutgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

900 000

Genomförande 2009

900 000

Anmärkningar
Ny punkt
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— resekostnader, traktamenten i samband därmed och ytterligare eller extraordinära utgifter som uppstår vid tjänsteresa såsom
Europeiska rådets ordförande,
— representationskostnader såsom Europeiska rådets ordförande i samband med arbetsuppgifter och som en del av institu
tionens verksamhet.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
1006

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

86 000

Anmärkningar
Ny punkt
Detta anslag är avsett att täcka rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst för ledamöter av institu
tionen Europeiska rådet.
101

Avgång från tjänst

1010

Pensioner
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Anmärkningar
Ny punkt
Detta anslag är avsett att täcka
— ålderspension för f.d. ledamöter av institutionen Europeiska rådet,

Genomförande 2009
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KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER (forts.)

1 0 1 (forts.)
1 0 1 0 (forts.)

— kostnader för korrigeringskoefficienter som tillämpas på ålderspension för f.d. ledamöter av institutionen Europeiska rådet.
Rättslig grund
Rådets beslut 2009/909/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för Europeiska rådets ordfö
rande (EUT L 322, 9.12.2009, s. 35).
102

Provisoriska anslag

1020

Provisoriska anslag för ändringar i rättigheterna
Anslag 2011

Anslag 2010

49 000

Genomförande 2009

140 000

Anmärkningar
Ny punkt
Detta anslag är avsett att täcka budgetkonsekvenserna av ändringar i rättigheterna för ledamöter av institutionen Europeiska
rådet.
Rättslig grund
Rådets beslut 2009/909/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för Europeiska rådets ordfö
rande (EUT L 322, 9.12.2009, s. 35).
KAPITEL 1 1 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

Anmärkningar
De anslag som förs upp i detta kapitel är beräknade på grundval av rådets tjänsteförteckning för budgetåret.
För att ta hänsyn till att inte alla tjänsterna i rådets tjänsteförteckning är besatta vid en given tidpunkt har en schablonminsk
ning på 7 % tillämpats på löner, ersättningar och lönetillägg.
110

Löner och andra rättigheter

1100

Grundlön
Anslag 2011

Anslag 2010

211 541 157

Genomförande 2009

236 663 000

219 263 135,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka grundlönen för de tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i
tjänsteförteckningen.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
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KAPITEL 1 1 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA (forts.)

1 1 0 (forts.)

1101

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna
Anslag 2011

Anslag 2010

3 916 421

Genomförande 2009

4 862 000

4 596 441,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att särskilt täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges
i tjänsteförteckningen:
— Sekreterartillägg.
— Bidrag för logi och transport.
— Schablonmässiga bidrag för lokal transport.
— Ersättningar för skiftarbete eller beredskap på tjänstemannens arbetsplats eller i bostaden.
— Övriga bidrag och kostnadsersättningar.
— Övertid (chaufförer).
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
1102

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation
Anslag 2011

Anslag 2010

56 282 980

Genomförande 2009

60 026 000

57 482 264,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att särskilt täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges
i tjänsteförteckningen:
— Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg.
— Hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg.
— Ersättning för föräldra- eller familjeledighet.
— Reseutgifter för tjänstemän eller tillfälligt anställda, för medföljande och för personer gentemot vilka försörjningsplikt före
ligger, från anställningsorten till ursprungsorten.
— Övriga bidrag och ersättningar.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
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KAPITEL 1 1 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA (forts.)

1 1 0 (forts.)

1103

Socialförsäkring
Anslag 2011

Anslag 2010

9 310 302

Genomförande 2009

10 365 000

9 661 620,00

Anmärkningar
Detta anslag är främst avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges
i tjänsteförteckningen:
— Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom samt andra sociala avgifter.
— Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda
ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
1104

Korrigeringskoefficienter
Anslag 2011

Anslag 2010

213 834

Genomförande 2009

246 000

195 947,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner och den del av ersätt
ningen som förs över till ett annat land än anställningslandet för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som
anges i tjänsteförteckningen.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
1105

Övertid
Anslag 2011

Anslag 2010

2 129 586

Genomförande 2009

2 275 000

1 759 118,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett för betalning av övertid enligt de villkor som föreskrivs i de bestämmelser som nämns nedan.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
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1106

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst
Anslag 2011

Anslag 2010

3 057 336

Genomförande 2009

5 540 000

2 744 759,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller
vid förflyttning till en annan anställningsort,
— bosättningsbidrag, flyttbidrag och 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 lämnar tjänsten och bosätter sig på en
annan ort,
— 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,
— ersättningar om en provanställd tjänsteman avskedas på grund av uppenbar olämplighet,
— ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställds kontrakt.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
111

Avgång från tjänst

1110

Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse (enligt artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)
Anslag 2011

Anslag 2010

320 834

Genomförande 2009

479 000

405 236,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bidrag till tjänstemän
— som står till förfogande till följd av en nedskärning av antalet tjänster vid institutionen,
— som innehar en tjänst i lönegrad AD 16 eller AD 15 som dragits in i tjänstens intresse.
Det är också avsett att täcka arbetsgivaravgifter för sjukförsäkringen och effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas
för dessa ersättningar.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 41 och 50 och bilaga IV.
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1111

Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande
Anslag 2011

Anslag 2010

355 584

Genomförande 2009

337 000

1 285 401,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— ersättningar som ska utbetalas enligt tjänsteföreskrifterna eller förordning (EG, Euratom) nr 1747/2002,
— arbetsgivaravgifter för ersättningsmottagarnas sjukförsäkring,
— effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för diverse ersättningar.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 72.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1747/2002 av den 30 september 2002 om införande, inom ramen för moderniseringen av
institutionen, av särskilda åtgärder när det gäller definitiv avgång från tjänsten för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna
som är fast anställda vid Europeiska unionens råd (EGT L 264, 2.10.2002, s. 5).
1112

F.d. generalsekreterares rättigheter
Anslag 2011

Anslag 2010

478 709

Genomförande 2009

481 000

235 575,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— ålderspension för institutionens f.d. generalsekreterare,
— pensioner till efterlevande makar och barn till institutionens f.d. generalsekreterare,
— kostnader för korrigeringskoefficienter som tillämpas på ålderspension för institutionens f.d. generalsekreterare.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och leda
möter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare
(EGT 187, 8.8.1967, s. 1).
112

Preliminärt anslag

1120

Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 850 710

Genomförande 2009

3 993 000

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka effekten av eventuella justeringar av ersättningarna som rådet beslutat om under budgetåret.
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Det är preliminärt och kan bara användas efter det att det har förts över till tillämpliga budgetposter i detta kapitel.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 65 och bilaga XI.

1121

Preliminärt anslag (pensionerade och f.d. anställda)
Anslag 2011

Anslag 2010

8 000

Genomförande 2009

17 000

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka effekten av eventuella justeringar av ersättningarna som rådet beslutat om under budgetåret.
Det är preliminärt och kan bara användas efter det att det har förts över till tillämpliga budgetposter i detta kapitel.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 65 och bilaga XI.

KAPITEL 1 2 — ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER

120

Övriga anställda och externa tjänster

1200

Övrig personal
Anslag 2011

Anslag 2010

8 098 000

Genomförande 2009

3 970 000

3 478 722,00

Anmärkningar
Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka löner till övriga anställda, bland annat extraanställda, kontraktsanställda, lokalt
anställda och särskilda rådgivare (enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till
olika socialförsäkringssystem samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda.
Det är preliminärt och kan bara användas efter det att det har förts över till tillämpliga budgetposter i detta kapitel.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
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1201

Utsända nationella experter
Anslag 2011

Anslag 2010

1 289 043

Genomförande 2009

1 522 000

1 081 947,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bidrag och administrativa kostnader för andra utstationerade nationella experter än sådana som
har anställts för GSFP/Gusp-området.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Rådets beslut 2007/829/EG av den 5 december 2007 om anställningsvillkoren för nationella experter och militärer som är utsta
tionerade vid rådets generalsekretariat (EUT L 327, 13.12.2007, s. 10).
1202

Praktik
Anslag 2011

Anslag 2010

544 000

Genomförande 2009

537 000

486 241,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att för praktikanterna täcka ett stipendium, studierese- och tjänstereseutgifter samt olycksfalls- och sjuk
försäkring under praktikperioden.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
1203

Externa tjänster
Anslag 2011

Anslag 2010

2 068 000

Genomförande 2009

1 870 000

1 619 701,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka allt arbete som utförs av personer som inte arbetar vid institutionen, särskilt
— tillfälligt anställda för olika arbetsuppgifter,
— tillfällig personal vid möten i Luxemburg och Strasbourg,
— experter på arbetsvillkor.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
1204

Extra utgifter för översättningsavdelningen
Anslag 2011

Anslag 2010

202 000

Genomförande 2009

150 000

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter dels för översättning som utförs av externa översättningsorgan för att hantera tillfällig
överbelastning av rådets översättningstjänst, dels för genomförande av kontroll av avtal, fördrag och andra överenskommelser
med tredjeländer i deras avfattning på icke-unionsspråk.
De tjänster som eventuellt begärts av översättningscentrumet för Europeiska unionens organ belastar också denna punkt.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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122

Preliminärt anslag
Anslag 2011

Anslag 2010

133 131

Genomförande 2009

69 000

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka effekten av eventuella justeringar av ersättningarna som rådet beslutat om under budgetåret.
Det är preliminärt och kan användas först när det har förts över till tillämpliga budgetposter i detta kapitel.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

KAPITEL 1 3 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

130

Utgifter med anknytning till personaladministration

1300

Diverse rekryteringskostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

132 000

Genomförande 2009

200 000

192 883,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— utgifter för organisationen av de uttagningsprov som föreskrivs i artikel 3 i beslut 2002/621/EG samt rese- och trakta
mentsutgifter för de sökande i samband med intervjuer och läkarbesök före anställningen,
— utgifter för urvalsförfarandena för tillfälligt anställda, extraanställda och lokalt anställda.
I fall som är berättigade med hänsyn till verksamheten och i samråd med Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering
av personal får detta anslag användas för uttagningsprov som organiseras i institutionens egen regi,
— utgifter för outplacementåtgärder.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III.
Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkom
mitténs 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) och beslut 2002/621/EG fattat av generalsekre
terarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrät
ten, 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).
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1301

Vidareutbildning
Anslag 2011

Anslag 2010

1 603 000

Genomförande 2009

1 728 000

1 626 298,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— organisationen av vidareutbildnings- och omskolningskurser, inklusive språkkurser, som genomförs interinstitutionellt eller
inom institutionen,
— anmälningsavgifter för tjänstemäns deltagande i seminarier och konferenser.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
131

Insatser för institutionens personal

1310

Särskilda insatser
Anslag 2011

Anslag 2010

40 000

Genomförande 2009

40 000

60 862,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för insatser för tjänstemän och anställda som befinner sig i en särskilt svår situation.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 24 och 76.
1311

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda
Anslag 2011

Anslag 2010

119 000

Genomförande 2009

119 000

112 410,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
1312

Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder
Anslag 2011

Anslag 2010

69 000

Genomförande 2009

110 000

57 000,00

Anmärkningar
Inom ramen för en politik för att hjälpa personer med funktionshinder är detta anslag avsett för följande personer med
funktionshinder:
— Tjänstemän i aktiv tjänst.
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— Makar till tjänstemän i aktiv tjänst.
— Alla underhållsberättigade barn enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anslagen ska inom budgetens möjligheter täcka återbetalningen av andra nödvändiga kostnader än läkarvårdskostnader, vilka
är en följd av funktionshinder och tillbörligt styrkta, efter det att eventuella nationella rättigheter i antingen bosättnings- eller
ursprungslandet till fullo har utnyttjats.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
1313

Andra sociala aktiviteter
Anslag 2011

Anslag 2010

66 000

Genomförande 2009

66 000

65 600,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka andra sociala insatser till förmån för anställda och deras familjer.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
132

Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

1320

Läkarmottagning
Anslag 2011

Anslag 2010

432 000

Genomförande 2009

471 000

163 091,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka framför allt
— driftskostnaderna för mottagningen, förbrukningsmateriel, vård och läkemedel för förskola, kostnader för läkarundersök
ning och förväntade kostnader för invaliditetskommitténs verksamhet samt återbetalningar av kostnader för glasögon,
— utgifter för inköp av vissa arbetshjälpmedel som bedöms nödvändiga av medicinska skäl.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II.
1321

Restauranger och matsalar
Anslag 2011

Anslag 2010

1 115 000

Genomförande 2009

1 100 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka ersättningen för restaurang- och matsalsföretagets tjänster.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

1 000 000,00
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1322

Olika typer av daghem
Anslag 2011

Anslag 2010

1 841 000

Genomförande 2009

2 037 000

2 228 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— rådets bidrag till kostnader för olika typer av daghem (att betalas till kommissionen),
— förvaltningskostnader för rådets daghem.
Inkomster från föräldraavgiften och från bidrag från de organisationer som är föräldrarnas arbetsgivare leder till inkomster
avsatta för särskilt ändamål.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
133

Tjänsteresor

1331

Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat
Anslag 2011

Anslag 2010

3 912 000

Genomförande 2009

6 275 000

6 266 000,00

Anmärkningar
Tidigare artikel 1 3 3
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemän vid rådets generalsekretariat för tjänsteresor och för personalens förflytt
ningar samt transportkostnader, dagtraktamenten samt tillhörande eller särskilda kostnader som uppkommit vid tjänsteresa.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII.
1332

Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet
Anslag 2011

Anslag 2010

400 000

Genomförande 2009

400 000

Anmärkningar
Ny punkt
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemän vid rådets generalsekretariat för tjänsteresor och för personalens förflytt
ningar vid särskild verksamhet i Europeiska rådet, samt transportkostnader, dagtraktamenten samt tillhörande eller särskilda
kostnader i samband med tjänsteresa.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII.
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KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 2 0
200

Byggnader

2000

Hyra
Icke-differentierade anslag

2001

4 332 000

4 047 544,—

Årliga leasingavgifter
Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

Icke-differentierade anslag

15 000 000

15 000 000

32 815 000,—

Icke-differentierade anslag

4 860 000

4 160 000

4 145 458,—

Icke-differentierade anslag

1 260 000

2 197 000

1 442 161,—

Icke-differentierade anslag

460 000

603 000

523 712,—

Artikel 2 0 0 – Totalt

22 633 000

26 292 000

42 973 875,—

Icke-differentierade anslag

16 761 000

14 378 000

14 641 312,—

Icke-differentierade anslag

4 031 000

5 086 000

3 879 156,—

Icke-differentierade anslag

9 090 000

8 410 000

7 159 215,—

Icke-differentierade anslag

211 000

205 000

195 300,—

Icke-differentierade anslag

529 000

546 000

351 100,—

2002

Fastighetsförvärv

2003

Inrednings- och installationsarbeten

2004

Säkerhetsåtgärder

2005

Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader

201

Utgifter i samband med fastigheter

2010

Städning och underhåll

2011

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2012

Säkerhetsåtgärder och bevakning

2013

Försäkringar

2014

1 053 000

0,—

Övriga utgifter i samband med fastigheter
Artikel 2 0 1 – Totalt

30 622 000

28 625 000

26 226 083,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

53 255 000

54 917 000

69 199 958,—

Icke-differentierade anslag

7 969 000

7 925 000

7 705 895,—

KAPITEL 2 1
210

Databehandling och telekommunikationer

2100

Förvärv av utrustning och programvara
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Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

210

(forts.)

2101

Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem

2102

Underhåll av utrustning och programvara

2103

211

19 038 000

17 996 000

17 159 000,—

Icke-differentierade anslag

4 551 000

4 953 000

3 911 338,—

Icke-differentierade anslag

4 224 000

4 643 000

3 134 025,—

Artikel 2 1 0 – Totalt

35 782 000

35 517 000

31 910 258,—

Icke-differentierade anslag

1 051 000

1 279 000

528 484,—

4 528 000

2 635 000

714 511,—

60 000

45 000

49 000,—

Icke-differentierade anslag

620 000

682 000

225 554,—

Artikel 2 1 2 – Totalt

5 208 000

3 362 000

989 065,—

Telekommunikation

Inventarier
Teknisk utrustning och tekniska anläggningar

2120

Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar

2121

Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och
tekniska installationer

Icke-differentierade anslag

Icke-differentierade anslag

213

Genomförande 2009

Icke-differentierade anslag

212

2122

Anslag 2010

Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska
installationer

Transport
Icke-differentierade anslag

788 000

986 000

202 025,—

KAPITEL 2 1 TOTALT

42 829 000

41 144 000

33 629 832,—

Icke-differentierade anslag

33 675 000

36 792 000

22 727 368,—

Icke-differentierade anslag

184 000

175 000

319 000,—

Icke-differentierade anslag

94 722 973

92 740 000

68 869 765,—

Icke-differentierade anslag

2 045 000

2 088 000

1 155 400,—

Icke-differentierade anslag

4 124 000

3 956 000

468 269,—

Icke-differentierade anslag

912 000

912 000

16 324,—

Artikel 2 2 0 – Totalt

135 662 973

136 663 000

93 556 126,—

KAPITEL 2 2
220

Möten och konferenser

2200

Delegationernas resekostnader

2201

Diverse resekostnader

2202

Kostnader för tolkning

2203

Utgifter för mottagning och representation

2204

Diverse utgifter för interna möten

2205

Anordnande av konferenser, kongresser och möten
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Artikel
Punkt
221

Information

2210

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2211

Europeiska unionens officiella tidning

2212

Publikationer av allmän karaktär

2213

Information och offentliga evenemang

222

Anslag 2011

Rubrik

937 000

883 000

777 774,—

Icke-differentierade anslag

5 193 000

5 115 000

4 095 982,—

Icke-differentierade anslag

650 000

560 000

426 172,—

Icke-differentierade anslag

1 260 000

1 495 000

691 270,—

Artikel 2 2 1 – Totalt

8 040 000

8 053 000

5 991 198,—

462 000

466 574,—

Sambandskontor

223

Diverse utgifter

2230

Kontorsmateriel

2231

Porto

2232

Samråd, studier och undersökningar

2233

Interinstitutionellt samarbete

2234

Flytt

2235

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

p.m.

Icke-differentierade anslag

971 000

1 254 000

1 142 114,—

Icke-differentierade anslag

170 000

170 000

95 934,—

Icke-differentierade anslag

20 000

40 000

0,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

31 032,—

20 000

45 000

53 000,—

Icke-differentierade anslag

600 000

600 000

829 500,—

Icke-differentierade anslag

270 000

250 000

244 380,—

Artikel 2 2 3 – Totalt

2 051 000

2 359 000

2 395 960,—

KAPITEL 2 2 TOTALT

145 753 973

147 537 000

102 409 858,—

Avdelning 2 – Totalt

241 837 973

243 598 000

205 239 648,—

Icke-differentierade anslag

2237

Genomförande 2009

Icke-differentierade anslag

Icke-differentierade anslag

2236

Anslag 2010

Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar

Övriga driftskostnader
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200

Byggnader

2000

Hyra
Anslag 2011

Anslag 2010

1 053 000

Genomförande 2009

4 332 000

4 047 544,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för hyror och skatter för byggnader som nyttjas av rådet, samt för hyror för lokaler,
för ett lager och för parkeringar:
— Lokaler som nyttjas i Bryssel (utom Kortenberg- och ER-fastigheterna).
— Lokaler som nyttjas i Luxemburg (Kirchberg).
— Lokaler som nyttjas i Genève.
— Lokaler som nyttjas i New York.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: 646 500 EUR.
Anslagsansökningarna har minskats med beaktande av de beräknade inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål.
2001

Årliga leasingavgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka årliga leasingavgifter för fastigheter eller delar av fastigheter utifrån existerande kontrakt eller
kontrakt som är under utarbetande.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2002

Fastighetsförvärv
Anslag 2011

Anslag 2010

15 000 000

Genomförande 2009

15 000 000

32 815 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka förvärv av fastigheter.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2003

Inrednings- och installationsarbeten
Anslag 2011

Anslag 2010

4 860 000

Genomförande 2009

4 160 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inredningsarbeten, inbegripet
— inredning och ombyggnad av lokaler för särskilda ändamål enligt verksamhetens behov,

4 145 458,00
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— anpassning av lokaler och tekniska installationer till gällande normer och krav för arbetsskydd och hygien.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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).
2004

Säkerhetsåtgärder
Anslag 2011

Anslag 2010

1 260 000

Genomförande 2009

2 197 000

1 442 161,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inredningsarbeten som rör fysisk och materiell säkerhet för personer och egendom.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2005

Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader
Anslag 2011

Anslag 2010

460 000

Genomförande 2009

603 000

523 712,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bland annat ersättning till experter för utredningar om anpassning och utbyggnad av institutio
nens byggnader.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
201

Utgifter i samband med fastigheter

2010

Städning och underhåll
Anslag 2011

Anslag 2010

16 761 000

Genomförande 2009

14 378 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande städ- och underhållskostnader:
— Städning av kontor, verkstäder och lager (inbegripet gardiner, draperier, mattor, persienner osv.).
— Ersättning av slitna gardiner, draperier och mattor.
— Måleriarbeten.
— Diverse underhåll.
— Reparationer av tekniska anläggningar.

14 641 312,00
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— Teknisk utrustning.
— Underhållskontrakt för tekniska installationer (luftkonditionering, uppvärmning, sophämtning, hissar).
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2011

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
Anslag 2011

Anslag 2010

4 031 000

Genomförande 2009

5 086 000

3 879 156,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2012

Säkerhetsåtgärder och bevakning
Anslag 2011

Anslag 2010

9 090 000

Genomförande 2009

8 410 000

7 159 215,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för bevakning och tillsyn av rådets byggnader, utom byggnaderna Kortenberg och ER.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2013

Försäkringar
Anslag 2011

Anslag 2010

211 000

Genomförande 2009

205 000

195 300,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka försäkringspremier för de byggnader som nyttjas av rådet.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2014

Övriga utgifter i samband med fastigheter
Anslag 2011

Anslag 2010

529 000

Genomförande 2009

546 000

351 100,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka andra löpande kostnader för byggnader som inte specificerats i andra artiklar i detta kapitel, sär
skilt kostnader för sophämtning, materiel till skyltar, kontroller genomförda av expertorgan osv.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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Databehandling och telekommunikationer

2100

Förvärv av utrustning och programvara
Anslag 2011

Anslag 2010

7 969 000

Genomförande 2009

7 925 000

7 705 895,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för inköp eller hyra av utrustning eller programvara för datasystem och
dataapplikationer.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2101

Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem
Anslag 2011

Anslag 2010

19 038 000

Genomförande 2009

17 996 000

17 159 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för IT-konsultföretagens stöd och utbildning vid användning och utveckling av
IT-system och IT-tillämpningar, inklusive användarstöd.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2102

Underhåll av utrustning och programvara
Anslag 2011

Anslag 2010

4 551 000

Genomförande 2009

4 953 000

3 911 338,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för service och underhåll av utrustning eller programvara för datasystem och
dataapplikationer.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2103

Telekommunikation
Anslag 2011

Anslag 2010

4 224 000

Genomförande 2009

4 643 000

3 134 025,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka abonnemang och kommunikationstaxor, dataöverföringskostnader, med undantag för kostna
der som avser GSFP/Gusp.
För inrättandet av dessa faciliteter har hänsyn tagits till det belopp som åter kan disponeras efter återbetalning av kostnader för
telefon.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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211

Inventarier
Anslag 2011

Anslag 2010

1 051 000

Genomförande 2009

1 279 000

528 484,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— inköp av inventarier och särskilda inventarier,
— utbyte av en del av de inventarier som är minst 15 år gamla eller som inte kan repareras,
— hyra av inventarier för uppdrag och möten utanför rådets lokaler,
— underhåll och reparation av inventarier.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
212

Teknisk utrustning och tekniska anläggningar

2120

Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar
Anslag 2011

Anslag 2010

4 528 000

Genomförande 2009

2 635 000

714 511,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp eller förnyelse av diverse teknisk utrustning och tekniska installationer, fasta och rörliga,
och omfattar bland annat arkivering, inköpstjänst, säkerhet, konferensutrustning, restauranger och fastigheter.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2121

Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer
Anslag 2011

Anslag 2010

60 000

Genomförande 2009

45 000

49 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka tekniskt stöd och kontroll, särskilt vad gäller konferensutrustning och restauranger.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2122

Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer
Anslag 2011

Anslag 2010

620 000

Genomförande 2009

682 000

225 554,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka hyra av teknisk utrustning och tekniska installationer samt utgifter för underhåll och reparation
av denna utrustning och dessa tekniska installationer.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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213

Transport
Anslag 2011

Anslag 2010

788 000

Genomförande 2009

986 000

202 025,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för bland annat
— inköp, leasing och utbyte av fordonsparken,
— hyra av bilar när rådets egna fordon inte är tillgängliga, särskilt vid tjänsteresor,
— underhåll, reparation av tjänstebilar (bränsle, däck etc.).
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
KAPITEL 2 2 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER

220

Möten och konferenser

2200

Delegationernas resekostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

33 675 000

Genomförande 2009

36 792 000

22 727 368,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka återbetalning av resekostnader som betalats av ordförandeskapet och av delegationerna vid
— rådets möten,
— möten som hålls inom rådets ramar, med undantag för möten som avser GSFP/Gusp.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Beslut nr 31/2008 av generalsekreteraren för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken/den höge representanten om
återbetalning av resekostnader för rådsmedlemmarnas delegater.
2201

Diverse resekostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

184 000

Genomförande 2009

175 000

319 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bland annat kostnader för resor och uppehälle för experter som tillkallats eller utsänts på upp
drag av generalsekreteraren.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Beslut 21/2009 av ställföreträdande generalsekreteraren för Europeiska unionens råd om ersättning för kostnader i samband
med tjänsteresa för övriga anställda vid Europeiska unionens råd.
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2202

Kostnader för tolkning
Anslag 2011

Anslag 2010

94 722 973

Genomförande 2009

92 740 000

68 869 765,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för de tjänster som kommissionens tolkar utför åt rådet med undantag för möten inom
ramen för GSFP/Gusp.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Beslut nr 111/2007 av generalsekreterarens/den höge representantens för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken om
tolkning för Europeiska rådet, rådet och dess förberedande organ.

2203

Utgifter för mottagning och representation
Anslag 2011

Anslag 2010

2 045 000

Genomförande 2009

2 088 000

1 155 400,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med institutionens skyldigheter för andra mottagnings- och representations
kostnader än för GSFP/Gusp.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

2204

Diverse utgifter för interna möten
Anslag 2011

Anslag 2010

4 124 000

Genomförande 2009

3 956 000

468 269,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för catering och måltider som serveras vid möten.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

2205

Anordnande av konferenser, kongresser och möten
Anslag 2011

Anslag 2010

912 000

Genomförande 2009

912 000

Anmärkningar
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

16 324,00
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221

Information

2210

Utgifter för dokumentation och bibliotek
Anslag 2011

Anslag 2010

937 000

Genomförande 2009

883 000

777 774,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— förvärv av tryckta och digitala böcker och verk till biblioteket,
— prenumeration på tidningar och tidskrifter och abonnemang på tjänster för analys av deras innehåll och andra onlinepu
blikationer (utom nyhetsbyråer); detta anslag ska även täcka eventuella upphovsrättsliga kostnader för att mångfaldiga och
sprida ovanstående i skriftlig och/eller elektronisk form,
— kostnader för användning av externa dokumentations- och statistikdatabaser,
— prenumerationer avseende nyhetsbyråer som sänder via teleprinter,
— kostnader för att binda böcker och övriga nödvändiga utgifter för att bevara böcker och tidskrifter.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2211

Europeiska unionens officiella tidning
Anslag 2011

Anslag 2010

5 193 000

Genomförande 2009

5 115 000

4 095 982,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för förberedelse, konventionell (på papper eller film) eller elektronisk redigering och
spridning av texter som rådet, särskilt enligt artikel 17 i sin arbetsordning, ska offentliggöra i Europeiska unionens officiella tidning.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2212

Publikationer av allmän karaktär
Anslag 2011

Anslag 2010

650 000

Genomförande 2009

560 000

426 172,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för förberedelse och redigering av publikationer på språk som är officiella i Euro
peiska unionens medlemsstater, på konventionell (papper eller film) eller elektronisk väg, och kostnaderna för spridning av andra
av rådets publikationer än de som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2213

Information och offentliga evenemang
Anslag 2011

Anslag 2010

1 260 000

Genomförande 2009

1 495 000

691 270,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— kostnader för bland annat rådets offentliga möten och användning av audiovisuella medier för att bevaka institutionernas
arbete (hyra av utrustning, kontrakt för radio- och televisionstjänster, inköp, underhåll och reparation av utrustning för
radio- och televisionsöverföring, externa kostnader för bildservice etc.),
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— kostnader för informationsverksamhet och diverse PR-verksamhet,
— utgifter för spridning och marknadsföring av publikationer samt offentliga evenemang som avser institutionens verksam
het, inklusive kostnader för därtill hörande utbildning och infrastruktur.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
222

Sambandskontor
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

462 000

466 574,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka sådana driftskostnader för sambandskontoren i New York och Genève som inte har täckts i före
gående poster.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
223

Diverse utgifter

2230

Kontorsmateriel
Anslag 2011

Anslag 2010

971 000

Genomförande 2009

1 254 000

1 142 114,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— inköp av papper,
— fotostatkopior och avgifter för dessa,
— pappersvaror och kontorsmateriel (löpande bruk),
— trycksaker,
— materiel för postbefordran (kuvert, omslagspapper, tryckplåtar till frankeringsmaskin),
— materiel till reproduktionsavdelningen (tryckfärg, offsetplåtar, filmer och kemikalier).
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2231

Porto
Anslag 2011

Anslag 2010

170 000

Genomförande 2009

170 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka porto för försändelser.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

95 934,00
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2232

Samråd, studier och undersökningar
Anslag 2011

Anslag 2010

20 000

Genomförande 2009

40 000

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för utredningar och konsultationer enligt avtal med högt kvalificerade sakkunniga.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2233

Interinstitutionellt samarbete
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för interinstitutionell verksamhet.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2234

Flytt
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

31 032,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flytt och transport av utrustning.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2235

Utgifter i samband med finansiella transaktioner
Anslag 2011

Anslag 2010

20 000

Genomförande 2009

45 000

53 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka alla utgifter i samband med finansiella transaktioner, inbegripet bankavgifter.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2236

Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar
Anslag 2011

Anslag 2010

600 000

Genomförande 2009

600 000

829 500,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— kostnader som domstolen, tribunalen och personaldomstolen eventuellt ådömer rådet att bära samt kostnader för att anlita
externa advokater för att företräda rådet i mål inför domstolarna,
— utgifter för anlitande av tjänster från externa advokater,
— skadestånd och ersättningar som rådet ska svara för.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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2237

Övriga driftskostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

270 000

Genomförande 2009

250 000

244 380,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— andra utgifter för försäkring än sådana som avser byggnader och som tas upp i punkt 2 0 1 3,
— inköp av arbetskläder till konferensavdelningen och säkerhetsavdelningen, arbetsutrustning för personal i verkstäderna och
de interna avdelningarna samt underhåll av arbetskläder,
— rådets bidrag till utgifter för vissa sammanslutningar vilkas verksamhet står i direkt samband med den verksamhet som
bedrivs av unionens institutioner,
— övriga löpande utgifter som inte särskilt tas upp i föregående poster.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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KAPITEL 3 0 — PERSONAL
KAPITEL 3 1 — BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

7 100 000

p.m.

p.m.

Differentierade anslag

p.m.

Artikel 3 0 0 – Totalt

Åtaganden

Genomförande 2009

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

7 100 000

7 149 560,—

7 149 560,—

2 300 000

2 300 000

2 189 700,—

2 189 700,—

p.m.

179 000

179 000

196 267,—

196 267,—

p.m.

p.m.

9 579 000

9 579 000

9 535 527,—

9 535 527,—

Differentierade anslag

p.m.

p.m.

1 380 000

1 380 000

1 398 000,—

1 398 000,—

Differentierade anslag

p.m.

p.m.

20 000

20 000

19 067,—

19 067,—

Artikel 3 0 1 – Totalt

p.m.

p.m.

1 400 000

1 400 000

1 417 067,—

1 417 067,—

KAPITEL 3 0 TOTALT

p.m.

p.m.

10 979 000

10 979 000

4 821 000

4 821 000

4 640 802,—

4 640 802,—

KAPITEL 3 0
300

Övriga anställda och externa personer

3000

Ersättningar till utstationerade nationella
militära experter
Differentierade anslag

3001

Ersättningar till utstationerade nationella
militära experter inom GSFP/Gusp
Differentierade anslag

3002

Särskilda rådgivare
GSFP/Gusp

inom

301

Övriga personalutgifter

3010

Tjänsteresor

3011

området

Vidareutbildning

10 952 594,— 10 952 594,—

KAPITEL 3 1
310

Byggnader

3100

Hyra
Differentierade anslag

3103

3104

3105

1 586 000

1 586 000

Inrednings- och installationsarbeten
Differentierade anslag

p.m.

p.m.

255 000

255 000

86 608,—

86 608,—

Differentierade anslag

p.m.

p.m.

355 000

355 000

154 980,—

154 980,—

p.m.

p.m.

5 000

5 000

9 822,—

9 822,—

5 436 000

5 436 000

4 892 212,—

4 892 212,—

Säkerhetsåtgärder

Utgifter som föregår förvärv, uppförande
och inredning av byggnader
Differentierade anslag

Artikel 3 1 0 – Totalt

1 586 000

1 586 000
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KAPITEL 3 1 — BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER (forts.)
KAPITEL 3 2 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER
Artikel
Punkt

Rubrik

311

Utgifter i samband med fastigheter

3110

Städning och underhåll
Differentierade anslag

3111

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

165 000

165 000

810 000

810 000

850 530,—

850 530,—

165 000

165 000

558 000

558 000

472 154,—

472 154,—

620 000

620 000

1 938 000

1 938 000

1 899 909,—

1 899 909,—

Försäkringar
Differentierade anslag

3114

Betalningar

Genomförande 2009

Säkerhetsåtgärder och bevakning
Differentierade anslag

3113

Åtaganden

Anslag 2010

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
Differentierade anslag

3112

Anslag 2011

p.m.

p.m.

13 000

13 000

10 317,—

10 317,—

p.m.

p.m.

48 000

48 000

34 642,—

34 642,—

Andra fastighetskostnader
Differentierade anslag

Artikel 3 1 1 – Totalt

950 000

950 000

3 367 000

3 367 000

3 267 552,—

3 267 552,—

KAPITEL 3 1 TOTALT

2 536 000

2 536 000

8 803 000

8 803 000

8 159 764,—

8 159 764,—

KAPITEL 3 2
320

Databehandling och telekommunikatio
ner

3200

Förvärv av utrustning och programvara
p.m.

p.m.

6 700 000

6 700 000

3 202 492,—

3 202 492,—

p.m.

p.m.

5 600 000

5 600 000

4 963 813,—

4 963 813,—

Differentierade anslag

p.m.

p.m.

750 000

750 000

497 101,—

497 101,—

Differentierade anslag

p.m.

p.m.

1 700 000

1 700 000

1 187 972,—

1 187 972,—

Artikel 3 2 0 – Totalt

p.m.

p.m.

14 750 000

14 750 000

9 851 378,—

9 851 378,—

Differentierade anslag

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 2 TOTALT

p.m.

p.m.

14 850 000

14 850 000

9 851 378,—

9 851 378,—

Differentierade anslag
3201

Externa tjänster för användning och
utveckling av informationssystem
Differentierade anslag

3202

3203

321

Underhåll av utrustning och programvara

Telekommunikation

Inventarier
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KAPITEL 3 3 — DRIFTSKOSTNADER
Artikel
Punkt

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010
Åtaganden

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Differentierade anslag

p.m.

p.m.

883 000

883 000

228 813,—

228 813,—

Differentierade anslag

p.m.

p.m.

15 000

15 000

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

25 000

25 000

25 000,—

25 000,—

p.m.

p.m.

20 000

20 000

3 158,—

3 158,—

Differentierade anslag

p.m.

p.m.

20 000

20 000

17 177,—

17 177,—

Artikel 3 3 0 – Totalt

p.m.

p.m.

963 000

963 000

304 148,—

304 148,—

p.m.

p.m.

179 000

179 000

172 784,—

172 784,—

p.m.

p.m.

90 000

90 000

66 712,—

66 712,—

Differentierade anslag

p.m.

p.m.

55 000

55 000

15 923,—

15 923,—

Artikel 3 3 1 – Totalt

p.m.

p.m.

324 000

324 000

255 419,—

255 419,—

Differentierade anslag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Differentierade anslag

p.m.

p.m.

20 000

20 000

3 696,—

3 696,—

Artikel 3 3 2 – Totalt

p.m.

p.m.

20 000

20 000

3 696,—

3 696,—

KAPITEL 3 3 TOTALT

p.m.

p.m.

1 307 000

1 307 000

563 263,—

563 263,—

35 939 000

35 939 000

KAPITEL 3 3
330

Möten och konferenser

3300

Delegationernas resekostnader

3301

3302

Diverse resekostnader

Kostnader för tolkning
Differentierade anslag

3303

Administrativa kostnader vid resor
Differentierade anslag

3305

Diverse möteskostnader

331

Information

3310

Utgifter för dokumentation och bibliotek
Differentierade anslag

3311

Publikationer av allmän karaktär
Differentierade anslag

3312

Information och offentliga evenemang

332

Diverse utgifter

3320

Kontorsmateriel

3321

Samråd, studier och undersökningar
Differentierade anslag

3322

p.m.

Utgifter för mottagning och representation
Differentierade anslag

3304

p.m.

Övriga driftskostnader

Avdelning 3 – Totalt

2 536 000

2 536 000

29 526 999,— 29 526 999,—
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AVDELNING 3
UTGIFTER PÅ GRUND AV SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR
KAPITEL 3 0 — PERSONAL

300

Övriga anställda och externa personer

3000

Ersättningar till utstationerade nationella militära experter
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

7 100 000

7 149 560,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka löneförmånerna för utstationerade nationella militära experter som ska utföra arbete inom ramen
för GSFP/Gusp i egenskap av Europeiska unionens militära stab.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Rådets beslut 2000/178/Gusp av den 28 februari 2000 om de regler som skall gälla för utstationerade militära nationella exper
ter vid rådets generalsekretariat under den interimistiska perioden (EGT L 57, 2.3.2000, s. 1).
Rådets beslut 2001/80/Gusp av den 22 januari 2001 om inrättande av Europeiska unionens militära stab (EGT L 27, 30.1.2001,
s. 7).
Rådets beslut 2003/479/EG av den 16 juni 2003 om anställningsvillkoren för nationella experter och militärer som är utsta
tionerade vid rådets generalsekretariat (EUT L 160, 28.6.2003, s. 72).
3001

Ersättningar till utstationerade nationella militära experter inom GSFP/Gusp
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

2 300 000

2 189 700,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka löneförmånerna för utstationerade nationella experter som ska utföra arbete inom ramen för
GSFP/Gusp, framför allt i fråga om krishantering och datasäkerhet.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Rådets beslut 2007/829/EG av den 5 december 2007 om anställningsvillkoren för nationella experter och militärer som är utsta
tionerade vid rådets generalsekretariat (EUT L 327, 13.12.2007, s. 10).
3002

Särskilda rådgivare inom området GSFP/Gusp
Anslag 2011

p.m.

Anslag 2010

Genomförande 2009

179 000

196 267,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka löneförmånerna för särskilda rådgivare som utsetts av rådet att utföra särskilda uppdrag som
sakkunniga inom ramen för GSFP/Gusp.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 5, 119 och 120.
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KAPITEL 3 0 — PERSONAL (forts.)

301

Övriga personalutgifter

3010

Tjänsteresor
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

1 380 000

1 398 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— kostnader i samband med tjänsteresor till följd av Europeiska unionens militära stabs uppdrag,
— kostnader i samband med tjänsteresor utförda av utstationerade nationella experter inom området GSFP/Gusp.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Rådets beslut 2001/80/Gusp av den 22 januari 2001 om inrättande av Europeiska unionens militära stab (EGT L 27, 30.1.2001,
s. 7).
Rådets beslut 2007/829/EG av den 5 december 2007 om anställningsvillkoren för nationella experter och militärer som är utsta
tionerade vid rådets generalsekretariat (EUT L 327, 13.12.2007, s. 10).
3011

Vidareutbildning
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

20 000

19 067,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för deltagande vid kurser, konferenser och kongresser inom ramen för Europeiska unio
nens militära stabs uppdrag.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Rådets beslut 2000/178/Gusp av den 28 februari 2000 om de regler som skall gälla för utstationerade militära nationella exper
ter vid rådets generalsekretariat under den interimistiska perioden (EGT L 57, 2.3.2000, s. 1).
Rådets beslut 2001/80/Gusp av den 22 januari 2001 om inrättande av Europeiska unionens militära stab (EGT L 27, 30.1.2001,
s. 7).
KAPITEL 3 1 — BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

310

Byggnader

3100

Hyra
Anslag 2011

Anslag 2010

1 586 000

Genomförande 2009

4 821 000

4 640 802,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera hyran för Kortenberg- och ER-fastigheterna i Bryssel som är avsedda att inhysa tjänstemän
nen och de utstationerade nationella experterna inom ramen för GSFP/Gusp.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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KAPITEL 3 1 — BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER (forts.)

3 1 0 (forts.)

3103

Inrednings- och installationsarbeten
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

255 000

Åtaganden

255 000

Betalningar

86 608,00

86 608,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inredningsarbeten, inbegripet
— inredning av lokaler för särskilda ändamål enligt verksamhetens behov,
— anpassning av arbetsmiljön till gällande normer och krav för arbetsskydd och hygien.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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).
3104

Säkerhetsåtgärder
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

355 000

154 980,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett för betalning av säkerhetsåtgärder för Kortenberg- och ER-fastigheterna.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
3105

Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

5 000

9 822,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett för betalning av arkitekt- och ingenjörsutredningar avseende användningen av Kortenberg- och
ER-fastigheterna.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
311

Utgifter i samband med fastigheter

3110

Städning och underhåll
Anslag 2011

Anslag 2010

165 000

Genomförande 2009

810 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande städ- och underhållskostnader:
— Städning av kontor, verkstäder och lager (inbegripet gardiner, draperier, mattor, persienner osv.).
— Ersättning av slitna gardiner, draperier och mattor.
— Måleriarbeten.

850 530,00
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KAPITEL 3 1 — BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER (forts.)

3 1 1 (forts.)
3 1 1 0 (forts.)

— Diverse underhåll.
— Reparationer av tekniska anläggningar.
— Teknisk utrustning.
— Underhållskontrakt för tekniska installationer (luftkonditionering, uppvärmning, sophämtning, hissar).
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
3111

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
Anslag 2011

Anslag 2010

165 000

Genomförande 2009

558 000

472 154,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka vatten, gas, elektricitet och uppvärmning för Kortenberg- och ER-fastigheterna.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
3112

Säkerhetsåtgärder och bevakning
Anslag 2011

Anslag 2010

620 000

Genomförande 2009

1 938 000

1 899 909,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att i huvudsak täcka utgifterna för bevakning och tillsyn av Kortenberg- och ER-fastigheterna.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
3113

Försäkringar
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

13 000

10 317,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka försäkringspremier för Kortenberg- och ER-fastigheterna.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
3114

Andra fastighetskostnader
Anslag 2011

p.m.

Anslag 2010

Genomförande 2009

48 000

34 642,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka andra löpande kostnader för Kortenberg- och ER-fastigheterna som inte specificerats i andra artik
lar i detta kapitel, särskilt kostnader för sophämtning, materiel till skyltar, kontroller genomförda av expertorgan osv.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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KAPITEL 3 2 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

320

Databehandling och telekommunikationer

3200

Förvärv av utrustning och programvara
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

6 700 000

3 202 492,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra eller utbyte av utrustning eller programvara för datasystem och dataapplikationer,
kontorsdata- och teleutrustning samt tekniska anläggningar för de enheter som ska arbeta inom ramen för GSFP/Gusp.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Ställföreträdande generalsekreterarens beslut av den 18 december 2000 om inrättande av en enhet för informationssäkerhet
(Infosec).
3201

Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

5 600 000

4 963 813,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hjälp från tjänsteföretag samt datarådgivning för utnyttjande och utveckling av sys
tem, applikationer och utrustning för databehandling och telekommunikation samt tekniska anläggningar (inbegripet hjälp
till användarna) för de enheter som ska arbeta inom ramen för GSFP/Gusp.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
3202

Underhåll av utrustning och programvara
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

750 000

497 101,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter som rör underhåll av utrustning eller programvara för datasystem och dataapplikationer,
kontorsdata- och teleutrustning samt tekniska anläggningar för de enheter som ska arbeta inom ramen för GSFP/Gusp.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
3203

Telekommunikation
Anslag 2011

p.m.

Anslag 2010

Genomförande 2009

1 700 000

1 187 972,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka abonnemang samt kommunikations- och dataöverföringskostnader som specifikt härrör från
verksamheten inom ramen för GSFP/Gusp.
Vid utarbetandet av dessa beräkningar togs hänsyn till det belopp som åter kan disponeras efter återbetalning av kostnader för
telefon och telegram, samt nya överenskommelser om taxor med Belgacom.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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321

Inventarier
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

100 000

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera anskaffning av specifik, säkerhetsanpassad eller specialiserad inredning för tjänstemännen
och de utstationerade nationella experterna inom ramen för GSFP/Gusp.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
KAPITEL 3 3 — DRIFTSKOSTNADER

330

Möten och konferenser

3300

Delegationernas resekostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

883 000

228 813,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka ordförandeskapets och delegationernas resekostnader vid framför allt möten i kommittén för
utrikes- och säkerhetspolitik och militära kommittén och andra möten som specifikt hålls inom ramen för GSFP/Gusp.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Rådets beslut 2001/78/Gusp av den 22 januari 2001 om inrättande av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (EGT L 27,
30.1.2001, s. 1).
Generalsekreterarens/höge representantens beslut nr 31/2008 om återbetalning av resekostnader för rådsmedlemmarnas
delegater.
3301

Diverse resekostnader
Anslag 2011

p.m.

Anslag 2010

Genomförande 2009

15 000

30 000,00

Anmärkningar
De anslag som ska tas upp i denna punkt ska täcka kostnader för resor och uppehälle för experter inom GSFP/Gusp som till
kallats eller utsänts på uppdrag av rådets generalsekreterare/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Beslut 21/2009 av ställföreträdande generalsekreteraren för Europeiska unionens råd om ersättning för kostnader i samband
med tjänsteresa för övriga anställda vid Europeiska unionens råd.
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3302

Kostnader för tolkning
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka arbete som utförs vid rådet av kommissionens tolkar i samband med möten i kommittén för
utrikes- och säkerhetspolitik, militära kommittén och andra möten som hålls särskilt inom ramen för ESFP/Gusp.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Rådets beslut 2001/78/Gusp av den 22 januari 2001 om inrättande av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (EGT L 27,
30.1.2001, s. 1).
3303

Utgifter för mottagning och representation
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

25 000

25 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för mottagningar och representation för bland annat kommittén för utrikes- och säker
hetspolitik och utstationerade nationella experter vid Europeiska unionens militära stab.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
3304

Administrativa kostnader vid resor
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

20 000

3 158,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka tillfälliga kostnader på annan ort än rådets säte vid de nationella militära experternas resor inom
ramen för GSFP/Gusp, nämligen tillfällig hyra av arbetslokaler och teknisk utrustning, tillfällig översättning och tolkning, tele
kostnader och diverse andra möteskostnader.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Rådets beslut 2001/80/Gusp av den 22 januari 2001 om inrättande av Europeiska unionens militära stab (EGT L 27, 30.1.2001,
s. 7).
Rådets beslut 2007/829/EG av den 5 december 2007 om anställningsvillkoren för nationella experter och militärer som är utsta
tionerade vid rådets generalsekretariat (EUT L 327, 13.12.2007, s. 10).
3305

Diverse möteskostnader
Anslag 2011

p.m.

Anslag 2010

Genomförande 2009

20 000

17 177,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka diverse möteskostnader och andra administrativa kostnader som härrör från genomförandet av
GSFP/Gusp och som inte specifikt förutsätts under någon annan punkt.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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I/249
EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET

KAPITEL 3 3 — DRIFTSKOSTNADER (forts.)

331

Information

3310

Utgifter för dokumentation och bibliotek
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

179 000

172 784,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inhyrning av experter och anskaffning av dokumentation eller särskilda uppgifter
inom ramen för Europeiska unionens militära stabs uppdrag.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Rådets beslut 2001/80/Gusp av den 22 januari 2001 om inrättande av Europeiska unionens militära stab (EGT L 27, 30.1.2001,
s. 7).
3311

Publikationer av allmän karaktär
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

90 000

66 712,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för förberedelse, konventionell (på papper eller film) eller elektronisk redigering och
spridning av rådets publikationer inom GSFP/Gusp på annat sätt än i Europeiska unionens officiella tidning.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
3312

Information och offentliga evenemang
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

55 000

15 923,00

Anmärkningar
De anslag som ska tas upp under denna punkt ska täcka utgifter för information inom ramen för GSFP/Gusp.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
332

Diverse utgifter

3320

Kontorsmateriel
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera anskaffning av pappersvaror och kontorsmateriel för tjänstemännen och de utstationerade
nationella experterna inom ramen för GSFP/Gusp.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET

KAPITEL 3 3 — DRIFTSKOSTNADER (forts.)

3 3 2 (forts.)

3321

Samråd, studier och undersökningar
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för utredningar och konsultationer enligt avtal med högt kvalificerade sakkunniga på
området GSFP/Gusp.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
3322

Övriga driftskostnader
Anslag 2011

p.m.

Anslag 2010

Genomförande 2009

20 000

3 696,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera inköp av tjänstekläder och tillhörande persedlar, framför allt för säkerhetsvakter med ansvar
för Kortenberg- och ER-fastigheterna.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET

AVDELNING 4
UTGIFTER I SAMBAND MED REFLEKTIONSGRUPPEN
KAPITEL 4 0 — PERSONAL
KAPITEL 4 3 — DRIFTSKOSTNADER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 4 0
400

Övriga anställda och externa personer

4002

Särskilda rådgivare

401

Övriga personalutgifter

4010

Tjänsteresor

Icke-differentierade anslag

p.m.

161 000

156 000,—

Artikel 4 0 0 – Totalt

p.m.

161 000

156 000,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

Artikel 4 0 1 – Totalt

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 TOTALT

p.m.

161 000

156 000,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

142 000

100 000,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

Icke-differentierade anslag

p.m.

120 000

179 672,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

10 000

26 000,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

Artikel 4 3 0 – Totalt

p.m.

272 000

335 672,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

60 000

0,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

10 000

0,—

Artikel 4 3 1 – Totalt

p.m.

70 000

0,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

Icke-differentierade anslag

p.m.

0,—
0,—

KAPITEL 4 3
430

Möten och konferenser

4300

Resekostnader för reflektionsgruppens ledamöter

4301

Resekostnader för externa experter

4302

Kostnader för tolkning

4303

Utgifter för mottagning och representation

4305

Diverse möteskostnader

431

Information

4311

Publikationer av allmän karaktär

4312

Information och offentliga evenemang

432

Diverse utgifter

4321

Studier, undersökningar och samråd

4322

Övriga driftskostnader

p.m.

30 000,—

p.m.

0,—

p.m.

0,—
30 000

0,—

Artikel 4 3 2 – Totalt

p.m.

30 000

0,—

KAPITEL 4 3 TOTALT

p.m.

372 000

335 672,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

533 000

491 672,—
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AVDELNING 4
UTGIFTER I SAMBAND MED REFLEKTIONSGRUPPEN
KAPITEL 4 0 — PERSONAL

400

Övriga anställda och externa personer

4002

Särskilda rådgivare
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

161 000

156 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka löner till särskilda rådgivare som rådet utsett för att bistå reflektionsgruppen.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 5, 119 och 120.
401

Övriga personalutgifter

4010

Tjänsteresor
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tjänsteresor som görs av personal som avdelats för reflektionsgruppen.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
KAPITEL 4 3 — DRIFTSKOSTNADER

430

Möten och konferenser

4300

Resekostnader för reflektionsgruppens ledamöter
Anslag 2011

p.m.

Anslag 2010

Genomförande 2009

142 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka resekostnaderna för reflektionsgruppens ledamöter.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

100 000,00
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EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET

KAPITEL 4 3 — DRIFTSKOSTNADER (forts.)

4 3 0 (forts.)

4301

Resekostnader för externa experter
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

30 000,00

Anmärkningar
De anslag som ska tas upp i denna punkt ska täcka kostnader för resor och uppehälle för experter som bjudits in till reflek
tionsgruppens möten.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

4302

Kostnader för tolkning
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

120 000

179 672,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för de tjänster som kommissionens tolkar utför åt rådet vid reflektionsgruppens möten.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

4303

Utgifter för mottagning och representation
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

10 000

26 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka reflektionsgruppens utgifter för mottagning och representation.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

4305

Diverse möteskostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka möteskostnader och andra diverse kostnader som härrör från reflektionsgruppens arbete och
som inte specifikt tas upp under någon annan punkt.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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KAPITEL 4 3 — DRIFTSKOSTNADER (forts.)

431

Information

4311

Publikationer av allmän karaktär
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

60 000

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utarbetande, konventionell (på papper eller film) eller elektronisk utgivning och
spridning av publikationer om resultatet av reflektionsgruppens arbete.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
4312

Information och offentliga evenemang
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

10 000

0,—

Anmärkningar
De anslag som ska tas upp i denna punkt ska täcka kostnader för utfrågningar som reflektionsgruppen anordnar.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
432

Diverse utgifter

4321

Studier, undersökningar och samråd
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för studier, seminarier och samråd enligt avtal med högt kvalificerade sakkunniga som
reflektionsgruppen har behov av.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
4322

Övriga driftskostnader
Anslag 2011

p.m.

Anslag 2010

Genomförande 2009

30 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande utgifter som inte uttryckligen tas upp under andra punkter.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

0,—
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EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET

AVDELNING 10
ÖVRIGA UTGIFTER
KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG
KAPITEL 10 1 — RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
Artikel
Punkt

Rubrik

KAPITEL 10 0
KAPITEL 10 0 TOTALT

KAPITEL 10 1

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

6 000 000

6 000 000

0,—

KAPITEL 10 1 TOTALT

6 000 000

6 000 000

0,—

Avdelning 10 – Totalt

6 000 000

6 000 000

0,—

TOTALSUMMA

563 262 600

633 552 000

551 326 570,—
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EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET

AVDELNING 10
ÖVRIGA UTGIFTER
KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
De anslag som återfinns i detta kapitel är preliminära och kan användas först när de har överförts till andra kapitel i budgeten
för särskilda ändamål enligt bestämmelserna i budgetförordningen.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska unionens allmänna
budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
KAPITEL 10 1 — RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
Anslag 2011

Anslag 2010

6 000 000

Genomförande 2009

6 000 000

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter som uppstått genom budgetbeslut som antas under budgetåret (utgifter som
inte kan skattas).
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EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET

PERSONAL
Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet
2011
Tjänstegrupp och grad

Fasta tjänster

Utanför kategori

2

AD 16

8

Tillfälliga tjänster
Europeiska rådets ordförande

Övriga

—

—

1

—

AD 15

33 ( )

1

—

AD 14

90 (2)

2

1

AD 13

155

3

—

AD 12

202

2

2

1

AD 11

152

—

—

AD 10

79

3

—

AD 9

84

1

—

AD 8

88

—

—

AD 7

158

1

—

AD 6

183

3

—

AD 5

120

—

—

1 352

17

3

AST 11

35

2

—

AST 10

41

1

—

AD totalt

AST 9

54

—

—

AST 8

90

1

—

AST 7

301

2

—

AST 6

276

2

—

AST 5

198

3

—

AST 4

183

1

—

AST 3

191

3

—

AST 2

219

1

—

AST 1

195

—

—

AST totalt

1 783

16

—

Totalt

3 137

33

3

Sammanlagd slutsumma
(1) Varav fyra med personlig placering i lönegrad AD 16.
(2) Varav sju med personlig placering i lönegrad AD 15.

3 173
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2010
Fasta tjänster

Tjänstegrupp och grad

Rådet efter
överföring till
utrikestjänsten

Utanför kategori

Tillfälliga tjänster

Ska överföras till
utrikestjänsten

2

Europeiska rådets
ordförande

Övriga

Ska överföras till
utrikestjänsten

—

—

—

AD 16

8

3

1

—

—

AD 15

32 (1)

2

—

1

—

AD 14

79 (2) (3)

8

2

2

6

AD 13

116

19

—

—

—

AD 12

249

21

—

—

8

AD 11

174

18

—

—

12

AD 10

71

18

7

—

1

AD 9

91

24

—

—

2

AD 8

68

10

—

—

—

AD 7

142

7

—

—

—

AD 6

200

20

—

—

—

AD 5

114

24

—

—

—

1 344

174

10

3

29

AST 11

40

1

—

—

—

AST 10

40

—

—

—

1

AST 9

42

2

—

—

—

AST 8

99

4

—

—

—

AST 7

268

13

—

—

—

AST 6

352

15

—

—

—

AST 5

213

29

—

—

—

AST 4

178

22

—

—

—

AST 3

156

13

22

—

—

AST 2

196

26

—

—

—

AST 1

196

82

—

—

—

AST totalt

1 780

207

22

0

1

Totalt

3 126

381

32

3

30

AD totalt

Sammanlagd slutsumma
(1) Varav fyra med personlig placering i lönegrad AD 16.
(2) Varav sju med personlig placering i lönegrad AD 15.
(3) Varav en tjänst omvandlats från tillfällig till fast.

3 572
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I/259

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

I/261
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

INKOMSTER
Europeiska unionens bidrag till att finansiera Europeiska unionens
domstols utgifter för budgetåret 2011

Rubrik

Belopp

Utgifter

341 229 998

Egna inkomster

– 43 514 000

Bidrag att erhålla

297 715 998
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EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

EGNA INKOMSTER

AVDELNING 4
INKOMSTER FRÅN PERSONER MED ANKNYTNING TILL INSTITUTIONERNA OCH ANDRA UNIONSORGAN
KAPITEL 4 0 — SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG
KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 4 0
400

Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutio
nens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda

22 159 000

21 624 000

403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till institutionens leda
möter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

p.m.

404

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens leda
möter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

3 004 000

2 656 000

2 498 483,06

KAPITEL 4 0 TOTALT

25 163 000

24 280 000

22 569 778,44

20 071 295,38
0,—

KAPITEL 4 1
410

Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet

17 711 000

15 037 000

15 847 688,28

411

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

500 000

500 000

1 298 850,54

412

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

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 4 1 TOTALT

18 211 000

15 537 000

17 146 538,82

Avdelning 4 – Totalt

43 374 000

39 817 000

39 716 317,26
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EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

AVDELNING 4
INKOMSTER FRÅN PERSONER MED ANKNYTNING TILL INSTITUTIONERNA OCH ANDRA UNIONSORGAN
KAPITEL 4 0 — SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

400

Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

22 159 000

Budgetåret 2009

21 624 000

20 071 295,38

Anmärkningar
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 leda
möter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter 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 Euro
peiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).

403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och leda
möter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare
(EGT 187, 8.8.1967, s. 1).
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a, i den version som var gällande fram
till den 15 december 2003.

404

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

3 004 000

Budgetåret 2009

2 656 000

2 498 483,06

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och leda
möter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare
(EGT 187, 8.8.1967, s. 1).
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KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

410

Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

17 711 000

Budgetåret 2009

15 037 000

15 847 688,28

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2.
411

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

500 000

Budgetåret 2009

500 000

1 298 850,54

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 107 samt artikel 11.2 och artikel 48 i bilaga VIII.
412

Bidrag till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen.

Budgetåret 2009

0,—
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AVDELNING 5
INTÄKTER AV INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET
KAPITEL 5 0 — INTÄKT FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM
KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER
KAPITEL 5 2 — INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 5 0
500

Intäkter från försäljning av lös egendom (materiel)

5000

Inkomster från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål

p.m.

p.m.

0,—

5001

Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 5 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

396 849,61

KAPITEL 5 0 TOTALT

p.m.

p.m.

396 849,61

502

KAPITEL 5 1
511

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och
återbetalning av hyresavgifter

5110

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

p.m.

p.m.

0,—

5111

Återbetalning av hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 5 1 1 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 1 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 2
520

Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra
räntor från institutionens konton

522

Räntor på förskottsfinansiering

130 000
p.m.

KAPITEL 5 2 TOTALT

130 000

130 000
p.m.
130 000

45 171,91
0,—
45 171,91
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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 ADMINSTRATIV VERKSAMHET
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

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 – Inkom
ster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

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

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 5 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

570

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga
grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

345 232,96

571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, som t.ex. 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,—

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas admi
nistrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

208 517,81

KAPITEL 5 7 TOTALT

p.m.

p.m.

553 750,77

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 5
550

551

KAPITEL 5 7

573

KAPITEL 5 8
580

Inkomster från uthyrning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

581

Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
KAPITEL 5 8 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 9
590

Övriga inkomster från administrativ verksamhet
KAPITEL 5 9 TOTALT

Avdelning 5 – Totalt

130 000

130 000

995 772,29
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AVDELNING 5
INTÄKTER AV INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET
KAPITEL 5 0 — INTÄKT FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

500

Intäkter från försäljning av lös egendom (materiel)

5000

Inkomster från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
5001

Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
502

Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

396 849,61

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER

511

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter

5110

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 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.
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KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER (forts.)

5 1 1 (forts.)

5111

Återbetalning av hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 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.
KAPITEL 5 2 — INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

520

Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

130 000

522

Budgetåret 2009

130 000

45 171,91

Räntor på förskottsfinansiering
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna artikel avser avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor.
KAPITEL 5 5 — INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER OCH UTFÖRANDE AV ARBETEN

550

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
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
551

Inkomster från tredje man för tjänster eller arbeten som levererats eller utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
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KAPITEL 5 7 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

570

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

345 232,96

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, som t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inklusive
inkomster avsatta för särskilda ändamål för varje institution – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 c 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.
573

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

208 517,81

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
KAPITEL 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR

580

Inkomster från uthyrning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
581

Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
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KAPITEL 5 9 — ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINSTRATIV VERKSAMHET

590

Övriga inkomster från administrativ verksamhet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Anmärkningar
Denna artikel avser övriga inkomster från administrativ verksamhet.

Budgetåret 2009

0,—
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AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 9 0
900

Diverse inkomster

10 000

10 000

0,—

KAPITEL 9 0 TOTALT

10 000

10 000

0,—

Avdelning 9 – Totalt

10 000

10 000

0,—

TOTALSUMMA

43 514 000

39 957 000

40 712 089,55
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AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER

900

Diverse inkomster
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

10 000

Budgetåret 2009

10 000

0,—

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

I/273
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

UTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel

Anslag 2011

Rubrik

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

10

INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

12

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

14

ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER

Genomförande 2009

31 371 183

32 267 000

29 104 251,06

203 595 252

195 718 000

181 156 824,21

16 775 063

15 064 300

14 879 938,92

Reserver (10 0)
16

Anslag 2010

485 700
16 775 063

15 550 000

14 879 938,92

ÖVRIGA UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL
INSTITUTIONEN

4 833 500

4 979 000

4 567 388,—

Avdelning 1 – Totalt

256 574 998

248 028 300

229 708 402,19

Reserver (10 0)

485 700
256 574 998

248 514 000

229 708 402,19

2

FASTIGHETER, MÖBLER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTS
KOSTNADER

20

FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

61 335 000

59 043 000

59 710 997,33

21

DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH MÖBLER: INKÖP, HYRA OCH
UNDERHÅLL

17 135 000

15 643 000

15 636 608,20

23

LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

2 053 000

2 052 000

2 059 426,98

25

MÖTEN OCH KONFERENSER

792 000

798 000

743 014,77

27

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, FRAMSTÄLLNING OCH DISTRI
BUTION

3 300 000

3 210 000

3 455 761,88

Avdelning 2 – Totalt

84 615 000

80 746 000

81 605 809,16

40 000

40 000

31 431,09

40 000

40 000

31 431,09

3

UTGIFTER SOM ÄR EN FÖLJD AV INSTITUTIONENS UTFÖRANDE
AV SÄRSKILDA UPPGIFTER

37

SÄRSKILDA KOSTNADER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN
Avdelning 3 – Totalt

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.
Avdelning 10 – Totalt

TOTALSUMMA

p.m.

341 229 998

485 700
p.m.

0,—
0,—

485 700

0,—

329 300 000

311 345 642,44
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AVDELNING 1
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER
KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 1 0
100

Löner och andra förmåner

1000

Löner och tillägg

1002

Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av
tjänst

22 352 097

22 134 000

21 555 771,67

Icke-differentierade anslag

364 230

1 208 000

400 566,81

Artikel 1 0 0 – Totalt

22 716 327

23 342 000

21 956 338,48

Icke-differentierade anslag

1 621 765

1 579 000

1 192 654,04

Icke-differentierade anslag

6 245 061

6 381 000

5 421 258,54

Icke-differentierade anslag

284 000

284 000

284 000,—

Icke-differentierade anslag

300 000

295 000

250 000,—

Icke-differentierade anslag

204 030

386 000

0,—

KAPITEL 1 0 TOTALT

31 371 183

32 267 000

29 104 251,06

Icke-differentierade anslag

199 293 878

190 363 000

177 931 090,76

Icke-differentierade anslag

742 844

724 000

708 515,27

Icke-differentierade anslag

2 034 072

2 251 000

2 517 218,18

Artikel 1 2 0 – Totalt

202 070 794

193 338 000

181 156 824,21

Icke-differentierade anslag

102

103

104

106

109

Tillfälliga bidrag

Pensioner

Uppdrag och tjänsteresor

Kurser

Provisoriska anslag

KAPITEL 1 2
120

Löner och andra förmåner

1200

Löner och tillägg

1202

1204

Ersättning för övertid

Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av
tjänst

122

Bidrag efter förtida upphörande av tjänst

1220

Ersättningar vid entledigande i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i
tjänsteföreskrifterna)
Icke-differentierade anslag

230 000

p.m.

0,—
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KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA (forts.)
KAPITEL 1 4 — ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER
KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
Artikel
Punkt

Rubrik

122

(forts.)

1222

Ersättningar vid slutgiltigt upphörande av tjänst samt den särskilda pen
sionsordningen för tjänstemän och tillfälligt anställda
Icke-differentierade anslag

129

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

0,—

Artikel 1 2 2 – Totalt

230 000

Icke-differentierade anslag

1 294 458

2 380 000

0,—

KAPITEL 1 2 TOTALT

203 595 252

195 718 000

181 156 824,21

Icke-differentierade anslag

4 912 296

4 584 000

4 210 579,51

Icke-differentierade anslag

712 767

675 000

560 945,46

Icke-differentierade anslag

669 000

456 000

351 703,47

Icke-differentierade anslag

10 447 000

9 288 300

9 756 710,48

Provisoriska anslag

KAPITEL 1 4
140

Övriga anställda och extraanställda

1400

Övriga anställda

1404

Praktikanter och utbyte av tjänstemän

1405

Andra extra utgifter

1406

Andra extra utgifter för tolkning/översättning
Reserver (10 0)
Artikel 1 4 0 – Totalt

485 700
10 447 000

9 774 000

9 756 710,48

16 741 063

15 003 300

14 879 938,92

Reserver (10 0)
149

485 700
16 741 063

15 489 000

14 879 938,92

Icke-differentierade anslag

34 000

61 000

0,—

KAPITEL 1 4 TOTALT

16 775 063

15 064 300

14 879 938,92

Provisoriska anslag

Reserver (10 0)

485 700
16 775 063

15 550 000

14 879 938,92

Icke-differentierade anslag

235 000

220 000

198 194,75

Icke-differentierade anslag

1 611 500

1 664 000

1 547 608,83

Artikel 1 6 1 – Totalt

1846500

1 884 000

1 745 803,58

KAPITEL 1 6
161

Utgifter för personaladministration

1610

Diverse rekryteringskostnader

1612

Vidareutbildning
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Artikel
Punkt
162

Anslag 2010

Genomförande 2009

Uppdrag och tjänsteresor

163

Aktiviteter för institutionens anställda

1630

Social service

1632

Anslag 2011

Rubrik

Icke-differentierade anslag

330 000

323 000

307 872,30

Icke-differentierade anslag

43 000

43 000

14 000,—

Icke-differentierade anslag

201 000

197 000

190 000,—

Artikel 1 6 3 – Totalt

244 000

240 000

204 000,—

Icke-differentierade anslag

188 000

184 000

168 967,26

Icke-differentierade anslag

75 000

77 000

69 744,86

Icke-differentierade anslag

2 150 000

2 271 000

2 071 000,—

Artikel 1 6 5 – Totalt

2 413 000

2 532 000

2 309 712,12

KAPITEL 1 6 TOTALT

4 833 500

4 979 000

4 567 388,—

Avdelning 1 – Totalt

256 574 998

248 028 300

229 708 402,19

Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser

165

Aktiviteter som avser samtliga anställda

1650

Sjukvård

1652

Restauranger och personalmatsalar

1654

Centrum för spädbarn

Reserver (10 0)

485 700
256 574 998

248 514 000

229 708 402,19
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PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

100

Löner och andra förmåner

1000

Löner och tillägg
Anslag 2011

Anslag 2010

22 352 097

Genomförande 2009

22 134 000

21 555 771,67

Anmärkningar
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och leda
möter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare
(EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artiklarna 3, 4, 4a, 11 och 14.
Detta anslag är avsett att täcka, till institutionens ledamöter
— grundlöner,
— bostadsbidrag,
— familjetillägg, nämligen: hushållstillägg, barntillägg, skoltillägg,
— bidrag för representation och utövandet av ämbetet,
— arbetsgivarandelen (0,87 %) av försäkring mot yrkesskada och olycksfall, arbetsgivarandelen (3,4 %) av sjukförsäkring,
— födslotillägg,
— de bidrag som föreskrivs för det fall att en av institutionens ledamöter avlider,
— betalning av korrigeringskoefficienter som påverkar grundlönerna, bostadsbidragen, familjetilläggen och överföringar av
del av institutionsmedlemmars lön till en annan medlemsstat än tjänstgöringsmedlemsstaten (tillämpning analogivis av arti
kel 17 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen).
1002

Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst
Anslag 2011

Anslag 2010

364 230

Genomförande 2009

1 208 000

400 566,81

Anmärkningar
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och leda
möter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare
(EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artikel 5.
Detta anslag är avsett att täcka
— resekostnader för institutionens ledamöter (inklusive kostnader för familjemedlemmar) vid deras tillträde eller då de läm
nar institutionen,
— bidragen för inflyttning och återflyttning för institutionens ledamöter vid deras tillträde eller då de lämnar institutionen,
— flyttkostnaderna för institutionens ledamöter vid deras tillträde eller då de lämnar institutionen.
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102

Tillfälliga bidrag
Anslag 2011

Anslag 2010

1 621 765

Genomförande 2009

1 579 000

1 192 654,04

Anmärkningar
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och leda
möter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare
(EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artikel 7.
Detta anslag är avsett att täcka tillfälliga bidrag, familjetillägg samt korrigeringskoefficienterna för de länder där ledamöterna
har sin hemvist efter det att deras ämbetsperiod är avslutad.

103

Pensioner
Anslag 2011

Anslag 2010

6 245 061

Genomförande 2009

6 381 000

5 421 258,54

Anmärkningar
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och leda
möter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter 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.
Detta anslag är avsett att täcka
— avgångspensionerna för institutionens före detta ledamöter samt korrigeringskoefficienterna för de länder där dessa har sin
hemvist,
— invaliditetspensioner,
— efterlevandepensionerna för efterlevande makar och/eller barn efter institutionens före detta ledamöter samt korrigerings
koefficienterna för de länder där dessa har sin hemvist.

104

Uppdrag och tjänsteresor
Anslag 2011

Anslag 2010

284 000

Genomförande 2009

284 000

284 000,00

Anmärkningar
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och leda
möter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare
(EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artikel 6.
Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, betalning av dagtraktamente för uppdrag samt tillhörande eller särskilda kostna
der som uppkommit vid utförandet av ett uppdrag.
Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 100 EUR.
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106

Kurser
Anslag 2011

Anslag 2010

300 000

Genomförande 2009

295 000

250 000,00

Anmärkningar
Anslagen under denna artikel är avsedda att täcka kostnaderna för institutionens ledamöters deltagande i språkkurser eller annan
fortbildning.
109

Provisoriska anslag
Anslag 2011

Anslag 2010

204 030

Genomförande 2009

386 000

0,—

Anmärkningar
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Detta anslag är avsett att täcka verkningarna av eventuella anpassningar av lönerna och pensionerna som beslutas av rådet under
budgetåret.
Detta anslag är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det har förts över till andra budgetposter enligt bestäm
melserna i budgetförordningen.
KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

Anmärkningar
Ett schablonavdrag på 3,5 % har gjorts på anslagen i detta kapitel.
120

Löner och andra förmåner

1200

Löner och tillägg
Anslag 2011

Anslag 2010

199 293 878

Genomförande 2009

190 363 000

177 931 090,76

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62, 64, 65, 66, 67, 68 samt del I i bilaga VII,
artikel 69 samt artikel 4 i bilaga VII, artikel 18 i bilaga XIII, artiklarna 72 och 73 samt artikel 15 i bilaga VIII, artiklarna 70, 74
och 75 samt artikel 8 i bilaga VII, och artikel 34.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28a, 42, 47 och 48.
Bestämmelser avseende sjukförsäkring för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 23.
Detta anslag är avsett att täcka
— grundlönen för fast och tillfälligt anställda tjänstemän,
— familjetillägg, som omfattar hushållstillägg, barntillägg, och skoltillägg, för fast och tillfälligt anställda tjänstemän,
— utlandstillägg och bidrag för utrikes hemvist för fast och tillfälligt anställda tjänstemän,
— sekreterarbidraget för tjänstemän i kategori AST som är anställda som stenografer, telexoperatörer, maskinskrivare, chefs
sekreterare eller huvudsekreterare,
— arbetsgivarandelen av sjukförsäkringen (3,4 % av grundlönen), bidraget från den anställde uppgår till 1,7 % av grundlönen,
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1 2 0 (forts.)
1 2 0 0 (forts.)

— arbetsgivarandelen av yrkesskade- och olycksfallsförsäkringen (0,87 % av grundlönen) samt de ytterligare avgifter som föl
jer av tillämpningen av bestämmelserna på området i föreskrifterna,
— arbetslöshetsförsäkringen för tillfälligt anställda,
— de inbetalningar som ska göras av institutionen till förmån för tillfälligt anställda för att kunna grunda eller bibehålla deras
rätt till pension i ursprungslandet,
— tillägg för födsel och betalning av full lön i händelse av en tjänstemans död till och med tredje månaden efter dödsfallet
samt transport av den avlidne till dennes hemort,
— resekostnaderna vid tjänstemannens (fast eller tillfälligt anställd) årliga ledighet, för dennes make/maka och för de personer
denne ansvarar för, från tjänsteorten till hemorten,
— avgångsvederlag till provanställda som inte anställts på grund av uppenbart otillräcklig förmåga, bidrag vid kontraktets upp
hörande för tillfälligt anställda vid institutionen, återköp av pensionsrättigheter för extra anställda som har blivit tillfälligt
anställda eller tjänstemän,
— inverkan av korrigeringskoefficienter på lönerna för tjänstemän och extraanställda och på övertid,
— bidrag för logi och transport,
— schablonmässiga bidrag för tjänsteutövningen,
— schablonmässiga bidrag för lokal transport,
— bidrag för tjänst dygnet runt eller skift eller för beredskap på plats och/eller i hemmet.
1202

Ersättning för övertid
Anslag 2011

Anslag 2010

742 844

Genomförande 2009

724 000

708 515,27

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI.
Detta anslag är avsett att täcka schablonmässig ersättning och timersättning för övertid som utförts av tjänstemän och övriga
anställda samt för lokalanställda och som inte, såsom var avsett, kunnat kompenseras genom ledighet.
1204

Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst
Anslag 2011

Anslag 2010

2 034 072

Genomförande 2009

2 251 000

2 517 218,18

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71, samt artiklarna 5, 6, 7, 9 och 10 i
bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka
— resekostnader för personal (inklusive kostnader för familjemedlemmar) vid tjänstetillträde eller upphörande av tjänst,
— inflyttnings-, bosättnings- och flyttkostnader som ska utgå till personal som blir tvungen att byta bostad efter det att de har
tillträtt en tjänst samt när de slutgiltigt frånträder en tjänst följt av ett nytt byte av bostad på annan ort,
— flyttkostnader för personal som är tvungen att byta hemvist efter att ha tillträtt en tjänst samt vid slutgiltigt upphörande av
tjänst till följd av återinflyttning på annan ort,
— dagtraktamente för personal som kan visa att den var tvungen att byta hemvist efter sitt tillträde av tjänsten.
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122

Bidrag efter förtida upphörande av tjänst

1220

Ersättningar vid entledigande i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)
Anslag 2011

Anslag 2010

230 000

Genomförande 2009

p.m.

0,—

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 41, 50 och 72 samt bilaga IV.
Detta anslag är avsett att täcka ersättningar till tjänstemän som står till förfogande till följd av en nedskärning av antalet tjänster
vid institutionen och tjänstemän som innehar en tjänst i lönegraderna AD 16, AD 15 eller AD 14 som dras in i tjänstens intresse.

1222

Ersättningar vid slutgiltigt upphörande av tjänst samt den särskilda pensionsordningen för tjänstemän och tillfälligt anställda
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 72.
Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3518/85 av den 12 december 1985 om vidtagande av särskilda åtgärder vid avgång
från tjänsten för tjänstemän anställda vid Europeiska gemenskaperna med anledning av Spaniens och Portugals anslutning
(EGT L 335, 13.12.1985, s. 56).
Detta anslag är avsett att täcka
— ersättningar till de tjänstemän vars tjänst slutgiltigt upphör i tjänstens intresse, i syfte att ta i beaktande de behov som följer
av anslutningen av nya medlemsstater till Europeiska gemenskaperna,
— ersättningar enligt tjänsteföreskrifterna eller anställningsvillkoren,
— arbetsgivarandelen av sjukförsäkringen för mottagarna av dessa ersättningar,
— inverkan av korrigeringskoefficienter som påverkar de olika ersättningarna.
129

Provisoriska anslag
Anslag 2011

Anslag 2010

1 294 458

Genomförande 2009

2 380 000

0,—

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 65.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Detta anslag är avsett att täcka de eventuella justeringar av löner och bidrag som beslutas av rådet under budgetåret.
Detta anslag är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det har förts över till andra budgetposter enligt bestäm
melserna i budgetförordningen.
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140

Övriga anställda och extraanställda

1400

Övriga anställda
Anslag 2011

Anslag 2010

4 912 296

Genomförande 2009

4 584 000

4 210 579,51

Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 3, avdelningarna III och IV, artikel 4, avdelning V,
artikel 5, avdelning VI.
Detta anslag är avsett att täcka
— löner samt arbetsgivarandelen av de sociala avgifterna för extraanställda, extraanställda tolkar, lokalt anställda och extra
anställda översättare,
— kostnaderna för särskilda rådgivare inklusive arvoden till den rådgivande läkaren,
— de utgifter som uppkommer vid eventuell anställning av kontraktsanställd personal.
1404

Praktikanter och utbyte av tjänstemän
Anslag 2011

Anslag 2010

712 767

Genomförande 2009

675 000

560 945,46

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— utgifter för att sända ut tjänstemän från medlemsstaterna eller andra nationella experter för tjänstgöring vid Europeiska
unionens domstol,
— finansieringen av stipendier som ges till praktikanter vid institutionen.
1405

Andra extra utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

669 000

Genomförande 2009

456 000

351 703,47

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader avseende andra extra tjänster, i den utsträckning de inte kan utföras av institutionens
personal.
1406

Andra extra utgifter för tolkning/översättning
Anslag 2011

1406

Anslag 2010

10 447 000

9 288 300

10 447 000

9 774 000

Reserver (10 0)
Totalt

Genomförande 2009

9 756 710,48

485 700
9 756 710,48

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— utgifter för åtgärder som beslutas av interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (CITI) i syfte att främja
samarbetet mellan institutioner på språkområdet,
— betalning av frilanstolkar för den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser,
— betalningen av anställda konferenstolkar,
— betalning av ersättning till kontraktsanställda och extraanställda mötesansvariga,
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— extra utgifter avseende korrekturläsning av texter och i synnerhet arvoden och kostnaderna för försäkring, lokalresor, uppe
hälle och tjänsteresor för frilanskorrekturläsare samt de administrativa kostnaderna för detta,
— utgifter hänförliga till arbete som utförts av självständiga eller extraanställda översättare eller till arbete med utskrift eller
annat som av översättningsavdelningen överlåtits på utomstående.
149

Provisoriska anslag
Anslag 2011

Anslag 2010

34 000

Genomförande 2009

61 000

0,—

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 65 och 65a samt bilaga XI.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Detta anslag är avsett att täcka de eventuella justeringar av löner som rådet beslutar om under budgetåret.
Det är endast preliminärt och kan användas endast efter att det har förts över till andra artiklar eller punkter i detta kapitel enligt
bestämmelserna i budgetförordningen.
KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

161

Utgifter för personaladministration

1610

Diverse rekryteringskostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

235 000

Genomförande 2009

220 000

198 194,75

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för offentliggörande, kallelse av kandidater, hyra av lokaler och maskiner för orga
nisation av allmänna uttagningsprov i samarbete mellan institutioner. I fall som är tillräckligt motiverade av praktiska behov
och efter samråd med Europeiska rekryteringsbyrån, kan dessa anslag till en del användas för att organisera uttagningsprov för
enbart denna institution.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 100 EUR.
1612

Vidareutbildning
Anslag 2011

Anslag 2010

1 611 500

Genomförande 2009

1 664 000

1 547 608,83

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a.
Detta anslag är avsett att täcka organisation av kurser för vidareutbildning och omskolning i samarbete med andra institutioner,
språkkurser inräknade.
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Detta anslag täcker även utgifter för utbildningsmateriel och teknisk utrustning.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 100 EUR.
162

Uppdrag och tjänsteresor
Anslag 2011

Anslag 2010

330 000

Genomförande 2009

323 000

307 872,30

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, dagtraktamenten för uppdrag samt tillhörande eller särskilda kostnader som upp
kommit vid utförandet av ett uppdrag.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 100 EUR.
163

Aktiviteter för institutionens anställda

1630

Social service
Anslag 2011

Anslag 2010

43 000

Genomförande 2009

43 000

14 000,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 76.
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för ingripanden till förmån för personal som befinner sig i en särskilt svår situation.
Detta anslag är även avsett att täcka en handikappvänlig policy för följande 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 bosättningseller ursprungslandet har uttömts, ska detta anslag täcka alla nödvändiga utgifter, förutom läkarvårdkostnader, som är en följd
av funktionshindret och som är vederbörligen bestyrkta.
1632

Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser
Anslag 2011

Anslag 2010

201 000

Genomförande 2009

197 000

190 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att
— ekonomiskt uppmuntra och understödja alla initiativ för att främja de sociala kontakterna mellan anställda av olika natio
nalitet, såsom personalens klubbar, idrotts- och kulturföreningar,
— täcka andra former av medverkan i och stöd till de anställda och deras familjer.
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165

Aktiviteter som avser samtliga anställda

1650

Sjukvård
Anslag 2011

Anslag 2010

188 000

Genomförande 2009

184 000

168 967,26

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 och artikel 8 i bilaga II.
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för årlig läkarundersökning för alla tjänstemän, inbegripet de prov och undersök
ningar som begärs vid denna undersökning och vårdinrättningens avgifter.
1652

Restauranger och personalmatsalar
Anslag 2011

Anslag 2010

75 000

Genomförande 2009

77 000

69 744,86

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp och underhåll av restaurangens och cafeterians materiel samt en del av deras driftskostnader.
Det inbegriper även kostnader för löpande ändringar och löpande förnyelse av utrustningen i restauranger och personalmatsalar.
1654

Centrum för spädbarn
Anslag 2011

Anslag 2010

2 150 000

Genomförande 2009

2 271 000

2 071 000,00

Anmärkningar
Detta anslag avser att täcka domstolens kvotdel avseende Centre polyvalent de l’enfance och Centre d’études i Luxemburg.
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FASTIGHETER, MÖBLER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER
KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 2 0
200

Fastigheter

2000

Hyror

2001

2003

2005

2007

Icke-differentierade anslag

12 130 000

11 417 000

10 542 296,77

Icke-differentierade anslag

31 350 000

32 301 000

31 969 020,81

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Ersättning för hyra/köp

Köp av fast egendom

Uppförande av byggnader

Inredning av lokaler
890 000

316 000

381 433,82

Icke-differentierade anslag

912 000

702 000

1 069 998,46

Artikel 2 0 0 – Totalt

45 282 000

44 736 000

43 962 749,86

Icke-differentierade anslag

7 213 000

6 050 000

6 035 974,62

Icke-differentierade anslag

3 470 000

3 065 000

4 535 999,12

Icke-differentierade anslag

4 930 000

4 804 000

4 720 977,80

Icke-differentierade anslag

125 000

81 000

121 836,59

Icke-differentierade anslag

315 000

307 000

333 459,34

Artikel 2 0 2 – Totalt

16 053 000

14 307 000

15 748 247,47

KAPITEL 2 0 TOTALT

61 335 000

59 043 000

59 710 997,33

Icke-differentierade anslag
2008

Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt

202

Fastighetskostnader

2022

Städning och underhåll

2024

2026

2028

2029

Energikostnader

Säkerhet och övervakning av byggnader

Försäkringar

Andra fastighetskostnader
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KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER
KAPITEL 2 5 — MÖTEN OCH KONFERENSER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 2 1
210

Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och
telekommunikation

2100

Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

2102

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av pro
gramvaror och system

4 042 000

3 532 000

3 517 568,57

Icke-differentierade anslag

9 389 000

8 510 000

8 741 719,82

Icke-differentierade anslag

1 054 000

1 068 000

1 028 006,33

Artikel 2 1 0 – Totalt

14 485 000

13 110 000

13 287 294,72

Icke-differentierade anslag

673 000

653 000

652 957,96

Icke-differentierade anslag

455 000

475 000

444 398,53

Icke-differentierade anslag

1 522 000

1 405 000

1 251 956,99

KAPITEL 2 1 TOTALT

17 135 000

15 643 000

15 636 608,20

Icke-differentierade anslag

936 000

1 011 000

988 425,05

Icke-differentierade anslag

36 000

36 000

25 051,75

Icke-differentierade anslag

20 000

16 000

16 000,—

Icke-differentierade anslag

625 000

621 000

577 530,98

Icke-differentierade anslag

436 000

368 000

452 419,20

KAPITEL 2 3 TOTALT

2 053 000

2 052 000

2 059 426,98

Icke-differentierade anslag

209 000

169 000

221 487,25

Icke-differentierade anslag

384 000

411 000

345 028,32

Icke-differentierade anslag

2103

212

214

216

Telekommunikation

Möbler
Teknisk materiel och utrustning
Fordon

KAPITEL 2 3
230

231

232

Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror
Finansiella kostnader
Kostnader för tvister samt skadestånd

236

Porto

238

Andra administrativa driftskostnader

KAPITEL 2 5
252

Kostnader för mottagningar och representation

254

Konferenser, kongresser och sammanträden
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KAPITEL 2 5 — MÖTEN OCH KONFERENSER (forts.)
KAPITEL 2 7 — INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, FRAMSTÄLLNING OCH DISTRIBUTION
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

256

Utgifter för information och offentliga tillställningar

257

Rättsinformation

Icke-differentierade anslag

Icke-differentierade anslag

KAPITEL 2 5 TOTALT

199 000

p.m.
792 000

Anslag 2010

218 000

p.m.
798 000

Genomförande 2009

176 499,20

0,—
743 014,77

KAPITEL 2 7
270

Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär
Icke-differentierade anslag

272

p.m.

0,—

Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

274

Framställning och distribution

2740

Europeiska unionens officiella tidning

2741

p.m.

Icke-differentierade anslag

1 167 000

1 163 000

1 134 881,86

Icke-differentierade anslag

948 000

947 000

947 000,—

Icke-differentierade anslag

1 185 000

1 100 000

1 373 880,02

Artikel 2 7 4 – Totalt

2 133 000

2 047 000

2 320 880,02

KAPITEL 2 7 TOTALT

3 300 000

3 210 000

3 455 761,88

Avdelning 2 – Totalt

84 615 000

80 746 000

81 605 809,16

Publikationer av allmän karaktär
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KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

200

Fastigheter

2000

Hyror
Anslag 2011

Anslag 2010

12 130 000

Genomförande 2009

11 417 000

10 542 296,77

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för de byggnader och delar av byggnader som institutionen använder.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.
2001

Ersättning för hyra/köp
Anslag 2011

Anslag 2010

31 350 000

Genomförande 2009

32 301 000

31 969 020,81

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka ersättning för de byggnader som omfattas av hyra/köp.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 100 EUR.
2003

2005

Köp av fast egendom
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Uppförande av byggnader
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd att omfatta ett eventuellt anslag för uppförande av byggnader.
2007

Inredning av lokaler
Anslag 2011

Anslag 2010

890 000

Genomförande 2009

316 000

381 433,82

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— diverse inredningsarbeten, däribland uppförande av skiljeväggar, gardiner, kablar, målning, tapetsering, golvbeläggning,
innertak och tekniska installationer,
— utgifter för studier och teknisk konsultation.
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2 0 0 (forts.)

2008

Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt
Anslag 2011

Anslag 2010

912 000

Genomförande 2009

702 000

1 069 998,46

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt av större omfattning.

202

Fastighetskostnader

2022

Städning och underhåll
Anslag 2011

Anslag 2010

7 213 000

Genomförande 2009

6 050 000

6 035 974,62

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för underhåll och städning, beräknat enligt de nu gällande kontrakten, av lokaler
och teknisk utrustning, samt kostnader för det arbete och material som är nödvändiga för det allmänna underhållet (ommål
ning, reparationer etc.) av de byggnader som nyttjas av institutionen.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 123 000 EUR.

2024

Energikostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

3 470 000

Genomförande 2009

3 065 000

4 535 999,12

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för förbrukning av vatten, gas, elektricitet och uppvärmningsenergi.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 222 000 EUR.

2026

Säkerhet och övervakning av byggnader
Anslag 2011

Anslag 2010

4 930 000

Genomförande 2009

4 804 000

4 720 977,80

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för övervakning av de byggnader som nyttjas av institutionen.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 70 000 EUR.
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2028

Försäkringar
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

125 000

81 000

121 836,59

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka de försäkringspremier som föreskrivs i de försäkringskontrakt som avser de byggnader som nytt
jas av institutionen.

2029

Andra fastighetskostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

315 000

307 000

333 459,34

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka andra löpande kostnader avseende byggnader som inte har tagits upp särskilt i artiklarna i detta
kapitel, bl.a. vägavgifter, sanering, sophämtning, vägskyltar etc.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 136 000 EUR.

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH MÖBLER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

210

Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikation

2100

Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara
Anslag 2011

Anslag 2010

4 042 000

Genomförande 2009

3 532 000

3 517 568,57

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp, utbyte, hyra, reparation och underhåll av all utrustning och alla installationer för data
behandling och kontorsdatautrustning samt telekommunikation (inbegripet telefaxapparater, utrustning för videokonferenser
och multimedieutrustning) samt utrustning för tolkning, exempelvis bås, hörlurar med mikrofon och lyssnarbås till anlägg
ningar för simultantolkning.

2102

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system
Anslag 2011

Anslag 2010

9 389 000

Genomförande 2009

8 510 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka analys- och programmeringsarbeten för datastudier.

8 741 719,82
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2103

Telekommunikation
Anslag 2011

Anslag 2010

1 054 000

Genomförande 2009

1 068 000

1 028 006,33

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka alla utgifter för telekommunikation, såsom abonnemang och telekommunikationskostnader (fasta
och mobila).
Anslaget täcker även utgifter för nät för överföring av uppgifter.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 110 000 EUR.

212

Möbler
Anslag 2011

Anslag 2010

673 000

Genomförande 2009

653 000

652 957,96

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— köp av extra möbler,
— utbyte av möbler som är äldre än 15 år samt möbler som inte kan repareras,
— hyra av möbler,
— kostnader för underhåll och reparation av möbler.

214

Teknisk materiel och utrustning
Anslag 2011

Anslag 2010

455 000

Genomförande 2009

475 000

444 398,53

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— inköp av teknisk utrustning,
— utbyte av teknisk utrustning, bland annat audiovisuell utrustning, utrustning för arkivering, bibliotek samt olika verktyg till
verkstäderna för fastighetsunderhåll, utrustning för reproduktion, spridning och post,
— kostnader för hyra av teknisk materiel och utrustning,
— kostnader för underhåll och reparation av den materiel och utrustning som anges i denna artikel.
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216

Fordon
Anslag 2011

Anslag 2010

1 522 000

Genomförande 2009

1 405 000

1 251 956,99

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— inköp av fordon,
— utbyte av fordon som har en mätarställning med störst antal kilometer över 120 000,
— kostnader för hyra och användning av de hyrda fordonen,
— underhåll och reparation av samt garage, parkering, motorvägstullar och försäkring för tjänstebilarna.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 34 000 EUR.
KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

230

Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror
Anslag 2011

Anslag 2010

936 000

Genomförande 2009

1 011 000

988 425,05

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inköp av följande skrivmateriel och annan materiel:
— Xerox-, kopierings- och faktureringspapper.
— Papper och kontorsmateriel.
— Reproduktionsmateriel.
— Materiel för distributions- och posttjänst.
— Ljudinspelningsmateriel.
— Trycksaker och formulär.
— Materiel för datorutrustning och kontorsmaskiner.
— Annan materiel som inte tagits upp i inventarieförteckningen.
231

Finansiella kostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

36 000

Genomförande 2009

36 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (kommission, agio, övriga avgifter) samt övriga finansiella kostnader.
Bankränta som institutionen uppbär återfinns under inkomster.

25 051,75
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232

Kostnader för tvister samt skadestånd
Anslag 2011

Anslag 2010

20 000

Genomförande 2009

16 000

16 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bland annat arvoden till advokater som biträder institutionens ombud i mål där dess adminis
tration ställs mot en av dess tjänstemän eller anställda, samt skadestånd.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 100 EUR.
236

Porto
Anslag 2011

Anslag 2010

625 000

Genomförande 2009

621 000

577 530,98

Anmärkningar
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 20 000 EUR.
238

Andra administrativa driftskostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

436 000

Genomförande 2009

368 000

452 419,20

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— olika försäkringar (särskilt för civilrättsligt ansvar, stöld, risker som är knutna till ordbehandlingsutrustning, risker som
beror på elektronik),
— köp, underhåll och rengöring av huvudsakligen rättens kappor, uniformer för vaktmästare och chaufförer, arbetskläder för
personal som är ansvarig för reproduktion av dokument och underhållsgruppen,
— diverse kostnader för interna möten,
— flytt- och godshanteringskostnader för materiel, möbler och kontorsmateriel,
— driftskostnader för tjänster som utförs av tjänsteföretag,
— andra driftskostnader som inte har berörts särskilt under de föregående budgetposterna.
KAPITEL 2 5 — MÖTEN OCH KONFERENSER

252

Kostnader för mottagningar och representation
Anslag 2011

Anslag 2010

209 000

Genomförande 2009

169 000

221 487,25

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka de utgifter som följer av de skyldigheter som åligger institutionen i fråga om mottagningar och
representation samt kostnader för mottagningar och representation för personalen.
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254

Konferenser, kongresser och sammanträden
Anslag 2011

Anslag 2010

384 000

Genomförande 2009

411 000

345 028,32

Anmärkningar
Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka organisation, i samarbete med justitieministerierna, av seminarier och andra utbild
ningsåtgärder vid institutionen för domare och andra jurister från medlemsstaterna.
Möten med ledamöter av de högre nationella domstolarna och med specialister på EU-rätt är nödvändiga för att underlätta
utvecklingen av institutionens och de nationella domstolarnas rättspraxis vad avser EU-rätt.
Detta anslag är även avsett att täcka organisationskostnaderna, däribland kostnader för resor och uppehälle för deltagarna.
256

Utgifter för information och offentliga tillställningar
Anslag 2011

Anslag 2010

199 000

Genomförande 2009

218 000

176 499,20

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka köp och publicering av verk om EU-rätt som är av allmänt intresse, andra informationskostnader
och kostnader för fotografering samt bidrag till kostnaderna för besök vid institutionen.
257

Rättsinformation
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka en eventuell begäran om delande av de kostnader som kommissionen kan komma att rikta till
övriga institutioner avseende rättsinformation (uppdatering och spridning av den för institutionerna gemensamma databasen).
KAPITEL 2 7 — INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, FRAMSTÄLLNING OCH DISTRIBUTION

270

272

Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering
Anslag 2011

Anslag 2010

1 167 000

Genomförande 2009

1 163 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— inköp av böcker, dokument och andra publikationer samt uppdatering av redan förekommande volymer,
— arbete med insamling av data och köp av datoriserad juridisk information,

1 134 881,86
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— särskild biblioteksutrustning,
— kostnader för prenumeration på tidningar, allmänna tidskrifter och diverse periodiska rapporter,
— kostnader för prenumerationer avseende nyhetsbyråer,
— kostnader för bokbindning och underhåll av böcker i biblioteket,
— kostnader för sökning i vissa externa rättsdatabaser.
274

Framställning och distribution

2740

Europeiska unionens officiella tidning
Anslag 2011

Anslag 2010

948 000

Genomförande 2009

947 000

947 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för institutionens offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 27 000 EUR.
2741

Publikationer av allmän karaktär
Anslag 2011

Anslag 2010

1 185 000

Genomförande 2009

1 100 000

1 373 880,02

Anmärkningar
Detta anslag är bland annat avsett att täcka tryck- och distributionskostnaderna för rättsfallssamlingen från Europeiska unio
nens domstol, inklusive avgöranden från Europeiska unionens tribunal samt den systematiska översikten över avgöranden angå
ende EU-rätt.
Detta anslag är även avsett att täcka förlagskostnaderna för domstolens årsrapport och andra broschyrer som presenterar dom
stolen och som tillhandahålls besökare.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 335 000 EUR.
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EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

AVDELNING 3
UTGIFTER SOM ÄR EN FÖLJD AV INSTITUTIONENS UTFÖRANDE AV SÄRSKILDA UPPGIFTER
KAPITEL 3 7 — SÄRSKILDA KOSTNADER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 3 7
371

Särskilda kostnader för Europeiska unionens domstol

3710

Domstolskostnader

3711

Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i fördraget om upp
rättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

40 000

Icke-differentierade anslag

Icke-differentierade anslag

p.m.

40 000

p.m.

31 431,09

0,—

Artikel 3 7 1 – Totalt

40 000

40 000

31 431,09

KAPITEL 3 7 TOTALT

40 000

40 000

31 431,09

Avdelning 3 – Totalt

40 000

40 000

31 431,09

I/298

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

AVDELNING 3
UTGIFTER SOM ÄR EN FÖLJD AV INSTITUTIONENS UTFÖRANDE AV SÄRSKILDA UPPGIFTER
KAPITEL 3 7 — SÄRSKILDA KOSTNADER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN

371

Särskilda kostnader för Europeiska unionens domstol

3710

Domstolskostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

40 000

Genomförande 2009

40 000

31 431,09

Anmärkningar
Detta anslag ska möjliggöra ett korrekt förlopp av det rättsliga förfarandet för alla som har beviljats rättshjälp och alla kostnader
för vittnen och sakkunniga, syn på stället och bevisupptagning, advokatarvoden och andra kostnader som institutionen kan
komma att bära.
3711

Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—
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EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

AVDELNING 10
ÖVRIGA UTGIFTER
KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG
KAPITEL 10 1 — RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

KAPITEL 10 0
KAPITEL 10 0 TOTALT

KAPITEL 10 1

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

485 700

0,—

p.m.

485 700

0,—

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 10 1 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

TOTALSUMMA

341 229 998

485 700

0,—

329 300 000

311 345 642,44
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EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

AVDELNING 10
ÖVRIGA UTGIFTER
KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

485 700

0,—

KAPITEL 10 1 — RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—
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I/301
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

PERSONAL
Avsnitt IV – Europeiska unionens domstol
Europeiska unionens domstol
Tjänstegrupper och
lönegrader

2010

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

5

—

5

—

AD 15

10

1

10

1

AD 14

39 ( )

44 ( )

28 ( )

44 (4)

AD 13

80

—

69

—

AD 12

110 (5)

66

126 (6)

66

AD 11

84

73

90

73

AD 10

42

33

42

33

AD 9

78

1

28

1

AD 8

210

1

260

1

1

2

3

AD 7

145

—

98

24

AD 6

44

—

23

—

AD 5

34

—

48

—

Totalt

881

219

827

243

AST 11

9

—

8

—

AST 10

8

1

9

1

AST 9

32

—

32

—

AST 8

35

5

35

5

AST 7

73

28

61

28

AST 6

67

24

79

24

AST 5

48

46

47

46

AST 4

95

68

96

68

AST 3

117

12

118

12

AST 2

105

5

105

7

AST 1

76

—

76

—

Totalt

665

189

666

191

1 546 (7)

408

1 493 (8)

Totalsumma
Totalsumma
()
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

2011

1 954 ( )
9

434
1 927 ( )
10

Varav 1 AD 15 med personlig placering.
Varav 1 AD 15 med personlig placering.
Varav 1 AD 15 med personlig placering.
Varav 1 AD 15 med personlig placering.
Varav 1 AD 14 med personlig placering.
Varav 1 AD 14 med personlig placering.
Exklusive reserv för oförutsedda utgifter, utan tilldelning av anslag, för tjänstemän som uppehåller en tjänst hos domstolens, tribunalens eller personaldomstolens leda
möter (6 AD 12, 12 AD 11, 18 AD 10, 9 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4 och 8 AST 3).
(8) Exklusive reserv för oförutsedda utgifter, utan tilldelning av anslag, för tjänstemän som uppehåller en tjänst hos domstolens, tribunalens eller personaldomstolens leda
möter (6 AD 12, 12 AD 11, 18 AD 10, 9 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3).
(9) Vissa tjänster som inom varje kategori lediggörs på grund av halvtidstjänster får besättas med annan personal.
(10) Vissa tjänster som inom varje kategori lediggörs på grund av halvtidstjänster får besättas med annan personal.
1
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REVISIONSRÄTTEN
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I/305
REVISIONSRÄTTEN

INKOMSTER
Europeiska unionens bidrag till att finansiera Europeiska unionens revisionsrätts
utgifter för budgetåret 2011

Rubrik

Belopp

Utgifter

144 330 944

Egna inkomster

– 20 812 613

Bidrag

123 518 331
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REVISIONSRÄTTEN

EGNA INKOMSTER

AVDELNING 4
INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
KAPITEL 4 0 — SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG
KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 4 0
400

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till ledamöter av
institutionen, tjänstemän och övriga anställda

10 497 081

10 298 000

403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och leda
möter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

p.m.

404

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas
ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

1 100 000

885 000

1 097 166,05

KAPITEL 4 0 TOTALT

11 597 081

11 183 000

9 831 815,—

8 734 648,95
0,—

KAPITEL 4 1
410

Personalens avgifter till pensionssystemet

7 715 532

7 449 000

6 959 521,03

411

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

1 300 000

1 300 000

1 668 445,31

412

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda
med tjänstledighet av personliga skäl

p.m.

p.m.

1 767,93

KAPITEL 4 1 TOTALT

9 015 532

8 749 000

8 629 734,27

Avdelning 4 – Totalt

20 612 613

19 932 000

18 461 549,27
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REVISIONSRÄTTEN

AVDELNING 4
INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
KAPITEL 4 0 — SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

400

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

10 497 081

Budgetåret 2009

10 298 000

8 734 648,95

Anmärkningar
Protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12.
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och leda
möter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter 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 Euro
peiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).
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).
403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga
anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och leda
möter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter och justitiesekreterare samt till Europeiska personaldomstolens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187,
8.8.1967, s. 1).
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).
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a, i den version som var gällande fram
till den 15 december 2003.
404

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv
tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1 100 000

Budgetåret 2009

885 000

1 097 166,05

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.
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).
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REVISIONSRÄTTEN

KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

410

Personalens avgifter till pensionssystemet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

7 715 532

Budgetåret 2009

7 449 000

6 959 521,03

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2.
411

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1 300 000

Budgetåret 2009

1 300 000

1 668 445,31

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 4, och artikel 11.2 och 11.3 samt artikel 48 i
bilaga VIII.
412

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Budgetåret 2009

1 767,93
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REVISIONSRÄTTEN

AVDELNING 5
INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET
KAPITEL 5 0 — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (MATERIEL) OCH FAST EGENDOM
KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER
KAPITEL 5 2 — AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 5 0
500

Inkomster från försäljning av lös egendom (materiel)

5000

Inkomster från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål

p.m.

p.m.

0,—

5001

Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål (tidigare artikel 5 0 0)

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 5 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

502

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

61 683,27

KAPITEL 5 0 TOTALT

p.m.

p.m.

61 683,27

KAPITEL 5 1
511

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och
återbetalning av hyresavgifter

5110

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

p.m.

p.m.

0,—

5111

Återbetalning av hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 5 1 1 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 1 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

520

Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra rän
tor på institutionens konton

p.m.

p.m.

58 972,77

522

Ränteinkomster som uppkommit genom förfinansiering

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

58 972,77

KAPITEL 5 2

KAPITEL 5 2 TOTALT
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REVISIONSRÄTTEN

KAPITEL 5 5 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN
KAPITEL 5 7 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA
VERKSAMHET
KAPITEL 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR
KAPITEL 5 9 — ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA FÖRVALTNINGEN
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts
till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar
av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning
sådana betalats ut – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

KAPITEL 5 5
550

0,—

Inkomster från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbe
ten som utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 5 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

570

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga
grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

152 346,—

571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fon
der, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna
inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens admi
nistrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 7 TOTALT

p.m.

p.m.

152 346,—

580

Inkomster från hyresersättningar – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål

p.m.

p.m.

0,—

581

Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 8 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 9 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

273 002,04

551

KAPITEL 5 7

573

KAPITEL 5 8

KAPITEL 5 9
590

Övriga inkomster från den administrativa förvaltningen
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REVISIONSRÄTTEN

AVDELNING 5
INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

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

500

Inkomster från försäljning av lös egendom (materiel)

5000

Inkomster från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning och inbyte av institutionens fordon.
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen betraktas som inkomster som ska avsättas för sär
skilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upp
hov till motsvarande inkomster, har uppstått.

5001

Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål (tidigare artikel 5 0 0)
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning och inbyte av annan lös institutionsegendom än fordon.
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen betraktas som inkomster som ska avsättas för sär
skilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upp
hov till motsvarande inkomster, har uppstått.

502

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

61 683,27

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen betraktas som inkomster som ska avsättas för sär
skilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upp
hov till motsvarande inkomster, har uppstått.
Denna artikel innefattar även inkomster från försäljning av dessa produkter i elektronisk form. Inkomsterna beräknas uppgå till
70 000 EUR.
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REVISIONSRÄTTEN

KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER

511

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter

5110

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen betraktas som inkomster som ska avsättas för sär
skilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upp
hov till motsvarande inkomster, har uppstått.

5111

Återbetalning av hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen betraktas som inkomster som ska avsättas för sär
skilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upp
hov till motsvarande inkomster, har uppstått.

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

520

Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

58 972,77

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för inkomster från avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på insti
tutionens konton.

522

Ränteinkomster som uppkommit genom förfinansiering
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för inkomster från avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på insti
tutionens konton.
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REVISIONSRÄTTEN

KAPITEL 5 5 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

550

Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklu
sive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen betraktas som inkomster som ska avsättas för sär
skilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upp
hov till motsvarande inkomster, har uppstått.

551

Inkomster från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen betraktas som inkomster som ska avsättas för sär
skilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upp
hov till motsvarande inkomster, har uppstått.

KAPITEL 5 7 — ÖVRIGA
VERKSAMHET

570

BIDRAG

OCH

ÅTERBETALNINGAR

I

SAMBAND

MED

INSTITUTIONENS

ADMINISTRATIVA

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

152 346,00

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen betraktas som inkomster som ska avsättas för sär
skilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upp
hov till motsvarande inkomster, har uppstått.

571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje
institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen betraktas som inkomster som ska avsättas för sär
skilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upp
hov till motsvarande inkomster, har uppstått.
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REVISIONSRÄTTEN

KAPITEL 5 7 — ÖVRIGA
VERKSAMHET (forts.)

573

BIDRAG

OCH

ÅTERBETALNINGAR

I

SAMBAND

MED

INSTITUTIONENS

ADMINISTRATIVA

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen betraktas som inkomster som ska avsättas för sär
skilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upp
hov till motsvarande inkomster, har uppstått.
KAPITEL 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR

580

Inkomster från hyresersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen betraktas som inkomster som ska avsättas för sär
skilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upp
hov till motsvarande inkomster, har uppstått.
581

Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen betraktas som inkomster som ska avsättas för sär
skilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upp
hov till motsvarande inkomster, har uppstått.
KAPITEL 5 9 — ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA FÖRVALTNINGEN

590

Övriga inkomster från den administrativa förvaltningen
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för övriga inkomster från den administrativa förvaltningen.

Budgetåret 2009

0,—

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

I/315
REVISIONSRÄTTEN

AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 9 0
900

Diverse inkomster

200 000

200 000

56 535,59

KAPITEL 9 0 TOTALT

200 000

200 000

56 535,59

Avdelning 9 – Totalt

200 000

200 000

56 535,59

TOTALSUMMA

20 812 613

20 132 000

18 791 086,90
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AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER

900

Diverse inkomster
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

200 000

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för diverse inkomster.

Budgetåret 2009

200 000

56 535,59
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UTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

10

LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

12 929 750

13 364 068

11 317 658,10

12

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

95 956 570

94 245 530

79 902 739,15

14

ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

3 825 092

4 589 900

3 800 466,63

16

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
Avdelning 1 – Totalt

6 137 250

6 311 000

5 165 312,29

118 848 662

118 510 498

100 186 176,17

14 611 000

18 518 000

62 424 700,24

7 316 282

7 242 333

7 107 334,83

2

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE
DRIFTSUTGIFTER

20

FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

21

INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP,
HYRA OCH UNDERHÅLL

23

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

422 000

404 000

389 304,95

25

SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

893 000

868 000

870 158,64

27

INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRID
NING

2 240 000

2 389 000

2 377 948,62

Avdelning 2 – Totalt

25 482 282

29 421 333

73 169 447,28

13 900

0,—

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.
Avdelning 10 – Totalt

TOTALSUMMA

p.m.

144 330 944

p.m.

0,—
13 900

0,—

147 945 731

173 355 623,45
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AVDELNING 1
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 1 0
100

Löner och andra rättigheter

1000

Löner, ersättningar och pensioner
8 324 835

8 205 000

8 047 967,22

Icke-differentierade anslag

59 255

778 000

0,—

Artikel 1 0 0 – Totalt

8 384 090

8 983 000

8 047 967,22

Icke-differentierade anslag

957 552

1 126 000

542 642,38

Icke-differentierade anslag

3 097 552

2 636 000

2 434 811,69

Icke-differentierade anslag

328 673

324 000

217 567,41

Icke-differentierade anslag

81 154

140 000

74 669,40

Icke-differentierade anslag

80 729

155 068

0,—

KAPITEL 1 0 TOTALT

12 929 750

13 364 068

11 317 658,10

Icke-differentierade anslag

93 768 394

91 008 515

78 451 830,82

Icke-differentierade anslag

531 751

587 000

485 365,30

Icke-differentierade anslag

1 046 579

1 522 000

892 742,45

Artikel 1 2 0 – Totalt

95 346 724

93 117 515

79 829 938,57

p.m.

p.m.

Icke-differentierade anslag
1002

Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst

102

Avgångsersättningar

103

Pensioner

104

106

109

Tjänsteresor
Kurser
Preliminärt anslag

KAPITEL 1 2
120

Löner och andra rättigheter

1200

Löner och ersättningar

1202

1204

Övertidsersättning

Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst

122

Ersättning vid förtida avgång

1220

Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjäns
teföreskrifterna)
Icke-differentierade anslag

72 800,58
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REVISIONSRÄTTEN

KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA (forts.)
KAPITEL 1 4 — ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER
KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Anslag 2010

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 2 2 – Totalt

p.m.

p.m.

72 800,58

Rubrik

122

(forts.)

1222

Ersättning vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och till
fälligt anställd personal

129

Genomförande 2009

Preliminärt anslag
Icke-differentierade anslag

609 846

1 128 015

0,—

KAPITEL 1 2 TOTALT

95 956 570

94 245 530

79 902 739,15

Icke-differentierade anslag

2 221 749

3 126 800

2 846 313,80

Icke-differentierade anslag

1 112 820

861 000

450 163,49

Icke-differentierade anslag

197 907

299 000

237 900,18

KAPITEL 1 4
140

Övriga anställda och externa personer

1400

Övriga anställda

1404

Praktiktjänstgöring och personalutbyte

1405

Övriga externa tjänster

1406

Externa tjänster inom språkområdet

149

Icke-differentierade anslag

278 966

264 100

266 089,16

Artikel 1 4 0 – Totalt

3 811 442

4 550 900

3 800 466,63

Icke-differentierade anslag

13 650

39 000

0,—

KAPITEL 1 4 TOTALT

3 825 092

4 589 900

3 800 466,63

Icke-differentierade anslag

68 981

142 000

142 500,—

Icke-differentierade anslag

873 417

1 030 000

864 857,36

Artikel 1 6 1 – Totalt

942 398

1 172 000

1 007 357,36

Icke-differentierade anslag

3 651 917

3 450 000

2 851 259,79

Icke-differentierade anslag

15 216

25 000

2 000,—

Preliminärt anslag

KAPITEL 1 6
161

Utgifter med anknytning till personaladministration

1610

Diverse utgifter för personalrekrytering

1612

Vidareutbildning

162

Tjänsteresor

163

Åtgärder till förmån för institutionens personal

1630

Socialt stöd
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KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN (forts.)
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

163

(forts.)

1632

Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insat
ser
104 485

86 000

61 000,97

Artikel 1 6 3 – Totalt

119 701

111 000

63 000,97

Icke-differentierade anslag

184 625

277 000

174 188,24

Icke-differentierade anslag

62 894

62 000

69 505,93

Icke-differentierade anslag

1 175 715

1 239 000

1 000 000,—

Artikel 1 6 5 – Totalt

1 423 234

1 578 000

1 243 694,17

KAPITEL 1 6 TOTALT

6 137 250

6 311 000

5 165 312,29

Avdelning 1 – Totalt

118 848 662

118 510 498

100 186 176,17

Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

1650

Hälsovård

1654

Genomförande 2009

Icke-differentierade anslag

165

1652

Anslag 2010

Restauranger och matsalar

Olika typer av fritidshem
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AVDELNING 1
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

100

Löner och andra rättigheter

1000

Löner, ersättningar och pensioner
Anslag 2011

Anslag 2010

8 324 835

Genomförande 2009

8 205 000

8 047 967,22

Anmärkningar
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 artikel 2.
Detta anslag är avsett att täcka grundlöner och andra ersättningar och tillägg för revisionsrättens ledamöter, samt kostnaden för
de korrigeringskoefficienter som tillämpas på lönerna och den del av ersättningen som överförs till ett annat land än
anställningslandet.

1002

Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst
Anslag 2011

Anslag 2010

59 255

Genomförande 2009

778 000

0,—

Anmärkningar
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 artikel 6.
Detta anslag är avsett att täcka
— resekostnader för ledamöter av revisionsrätten då de tillträder och frånträder sin tjänst,
— bosättningsbidrag och flyttningsbidrag till ledamöter av revisionsrätten då de tillträder och frånträder sin tjänst,
— flyttkostnader för ledamöter av revisionsrätten då de tillträder och frånträder sin tjänst.

102

Avgångsersättningar
Anslag 2011

Anslag 2010

957 552

Genomförande 2009

1 126 000

542 642,38

Anmärkningar
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 artikel 8.
Detta anslag är avsett att täcka avgångsersättningar och familjetillägg för ledamöter av revisionsrätten efter tjänstens upphörande.

I/322

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

REVISIONSRÄTTEN

KAPITEL 1 0 — LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN (forts.)

103

Pensioner
Anslag 2011

Anslag 2010

3 097 552

Genomförande 2009

2 636 000

2 434 811,69

Anmärkningar
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.
Detta anslag är avsett att täcka ålderspensioner, invaliditetspensioner samt efterlevandepensioner till efterlevande makar och barn
till tidigare ledamöter av revisionsrätten.

104

Tjänsteresor
Anslag 2011

Anslag 2010

328 673

Genomförande 2009

324 000

217 567,41

Anmärkningar
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 artikel 6.
Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, traktamenten och ytterligare eller extraordinära utgifter som uppstår vid
tjänsteresa.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 g i budgetförordningen beräknas till
2 000 EUR.

106

Kurser
Anslag 2011

Anslag 2010

81 154

Genomförande 2009

140 000

74 669,40

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för deltagande i språkkurser och annan fortbildning för revisionsrättens ledamöter.

109

Preliminärt anslag
Anslag 2011

Anslag 2010

80 729

Genomförande 2009

155 068

0,—

Anmärkningar
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska unionens allmänna
budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Detta anslag är avsett att täcka verkningarna av eventuella lönejusteringar som rådet beslutar om under budgetåret.
Anslaget är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det har förts över till andra budgetposter enligt bestämmel
serna i budgetförordningen.
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REVISIONSRÄTTEN

KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

Anmärkningar
Ett schablonavdrag på 4,75 % har gjorts på anslagen i detta kapitel.
120

Löner och andra rättigheter

1200

Löner och ersättningar
Anslag 2011

Anslag 2010

93 768 394

Genomförande 2009

91 008 515

78 451 830,82

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Detta anslag är främst avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges
i tjänsteförteckningen:
— Löner och andra ersättningar och utbetalningar knutna till lönerna.
— Sjuk-, olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring samt andra sociala avgifter.
— Revisionsrättens bidrag till det gemensamma sjukförsäkringssystemet.
— Diverse ersättningar och bidrag.
— Reseutgifter för tjänstemän eller tillfälligt anställda, för medföljande och för personer gentemot vilka försörjningsplikt före
ligger, från anställningsorten till ursprungsorten.
— Kostnaden för de korrigeringskoefficienter som tillämpas på lönerna och den del av ersättningen som överförs till ett annat
land än anställningslandet.
— Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda
ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.
— Ersättning till provanställd tjänsteman som sägs upp på grund av uppenbar olämplighet.
— Ersättning till tillfälligt anställd vars anställningsavtal sägs upp av institutionen.
— Ersättningar för skiftarbete eller beredskap på arbetsplatsen och/eller i bostaden.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen: pm.
1202

Övertidsersättning
Anslag 2011

Anslag 2010

531 751

Genomförande 2009

587 000

485 365,30

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI.
Detta anslag är avsett för betalning av övertidsersättning enligt de villkor som anges i ovannämnda bestämmelser.
1204

Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst
Anslag 2011

Anslag 2010

1 046 579

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Genomförande 2009

1 522 000

892 742,45
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KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA (forts.)

1 2 0 (forts.)
1 2 0 4 (forts.)

Detta anslag är avsett att täcka
— resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller
vid förflyttning till en annan anställningsort,
— bosättningsbidrag, flyttbidrag och 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 lämnar tjänsten och bosätter sig på en
annan ort,
— 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,
— skillnaden mellan de avgifter som extraanställda betalat till ett pensionssystem i en medlemsstat och de avgifter som ska
betalas till unionens pensionssystem vid omvandling av ett kontrakt.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen: pm.
122

Ersättning vid förtida avgång

1220

Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

72 800,58

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 41 och 50 samt bilaga IV.
Detta anslag är avsett att täcka ersättningar till tjänstemän som står till förfogande till följd av en nedskärning av antalet tjänster
vid institutionen och till högre tjänstemän vars tjänst har dragits in i tjänstens intresse.
1222

Ersättning vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 72.
Detta anslag är avsett att täcka
— ersättningar som ska utbetalas enligt tjänsteföreskrifterna och förordningar,
— arbetsgivaravgiften för förmånstagarnas sjukförsäkring,
— kostnaden för de korrigeringskoefficienter som tillämpas på diverse ersättningar.
129

Preliminärt anslag
Anslag 2011

Anslag 2010

609 846

Genomförande 2009

1 128 015

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 65 och 65a samt bilaga XI.

0,—

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

I/325
REVISIONSRÄTTEN

KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA (forts.)

1 2 9 (forts.)

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska unionens allmänna
budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Detta anslag är avsett att täcka verkningarna av eventuella lönejusteringar som rådet beslutar om under budgetåret.
Anslaget är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det förts över till andra artiklar eller punkter i detta kapitel
enligt bestämmelserna i budgetförordningen.
KAPITEL 1 4 — ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

140

Övriga anställda och externa personer

1400

Övriga anställda
Anslag 2011

Anslag 2010

2 221 749

Genomförande 2009

3 126 800

2 846 313,80

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Detta anslag är avsett att huvudsakligen täcka följande utgifter:
— Löner till övriga anställda, bland annat extraanställda, kontraktsanställda, lokalt anställda och särskilda rådgivare (enligt
anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem samt
kostnaden för de korrigeringskoefficienter som tillämpas på lönerna till dessa anställda.
— Arvoden till läkare och icke läkarutbildad personal, som betalas som tjänsteleverantörer, och i vissa fall kostnaderna för att
anställa tillfällig personal.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen: pm.
1404

Praktiktjänstgöring och personalutbyte
Anslag 2011

Anslag 2010

1 112 820

Genomförande 2009

861 000

450 163,49

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— kostnader i samband med utplacering och tillfällig utnämning till revisionsrätten av tjänstemän från medlemsstaterna i för
sta hand, eller från andra stater, och andra experter eller korta konsultuppdrag,
— ersättning för ytterligare utgifter som utplaceringen medför för unionens tjänstemän,
— kostnader för praktiktjänstgöring vid revisionsrätten.
1405

Övriga externa tjänster
Anslag 2011

Anslag 2010

197 907

Genomförande 2009

299 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka anställning av inhyrd personal, med undantag av inhyrda översättare.

237 900,18
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REVISIONSRÄTTEN

KAPITEL 1 4 — ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER (forts.)

1 4 0 (forts.)

1406

Externa tjänster inom språkområdet
Anslag 2011

Anslag 2010

278 966

Genomförande 2009

264 100

266 089,16

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— utgifter för verksamhet som beslutas av den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning och som syftar
till att främja interinstitutionellt samarbete inom språkområdet,
— arvoden, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för frilanstolkar och andra icke permanent anställda
tolkar,
— utgifter för arbete som utförs av frilansöversättare eller inhyrda översättare, samt maskinskrivning eller annat arbete som
utförs utanför institutionen.
149

Preliminärt anslag
Anslag 2011

Anslag 2010

13 650

Genomförande 2009

39 000

0,—

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 65 och 65a samt bilaga XI.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Detta anslag är avsett att täcka verkningarna av eventuella lönejusteringar som rådet beslutar om under budgetåret.
Anslaget är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det har förts över till andra artiklar eller punkter i detta kapi
tel enligt bestämmelserna i budgetförordningen.
KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

161

Utgifter med anknytning till personaladministration

1610

Diverse utgifter för personalrekrytering
Anslag 2011

Anslag 2010

68 981

Genomförande 2009

142 000

142 500,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för annonsering, inkallande av sökande till prov och hyra för lokaler och utrustning i
samband med uttagningsprov och andra urvalsförfaranden som revisionsrätten själv anordnar, samt kostnader för de sökandes
resor och läkarundersökningar.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen: pm.
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KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN (forts.)

1 6 1 (forts.)

1612

Vidareutbildning
Anslag 2011

Anslag 2010

873 417

Genomförande 2009

1 030 000

864 857,36

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a.
Detta anslag är avsett att täcka genomförandet av fortbildningskurser, inklusive språkkurser, och seminarier i ekonomisk för
valtning och ekonomistyrning på interinstitutionell basis samt deltagaravgifter för liknande seminarier som anordnas i
medlemsstaterna.
Anslaget täcker även en del av avgifterna till vissa branschorganisationer vars mål och syfte rör revisionsrättens verksamhet.
Anslaget täcker även inköp av det undervisningsmateriel och den tekniska utrustning som behövs för att genomföra kurserna.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
2 500 EUR.
162

Tjänsteresor
Anslag 2011

Anslag 2010

3 651 917

Genomförande 2009

3 450 000

2 851 259,79

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, inklusive kostnader för utfärdande av resedokument och bokningar, traktamen
ten i samband med tjänsteresor och ytterligare eller extraordinära utgifter som uppstår vid tjänsteresa som genomförs av per
sonal vid revisionsrätten som omfattas av tjänsteföreskrifterna liksom av nationella experter eller tjänstemän som är
utstationerade vid revisionsrätten samt av praktikanter.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
5 000 EUR.
163

Åtgärder till förmån för institutionens personal

1630

Socialt stöd
Anslag 2011

Anslag 2010

15 216

Genomförande 2009

25 000

2 000,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 76.
Detta anslag är avsett att täcka stöd till anställda som befinner sig i en särskilt svår situation.
Detta anslag är avsett för följande kategorier av personer med funktionshinder som ett led i en politik för att stödja dessa:
— Tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst.
— Makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst.
— Alla barn för vilka försörjningsplikt föreligger enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
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KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN (forts.)

1 6 3 (forts.)
1 6 3 0 (forts.)

Anslaget ska inom budgetens möjligheter täcka ersättning för andra nödvändiga utgifter än läkarvårdsutgifter, vilka är en följd
av ett funktionshinder och tillbörligt styrkta, efter det att eventuella nationella rättigheter i antingen bosättnings- eller ursprungs
landet till fullo har utnyttjats.

1632

Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser
Anslag 2011

Anslag 2010

104 485

Genomförande 2009

86 000

61 000,97

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att
— främja och ge ekonomiskt stöd till varje initiativ som kan främja kontakter mellan tjänstemän av olika nationaliteter, såsom
bidrag till klubbar, idrottsföreningar och kulturföreningar för anställda,
— täcka andra insatser och bidrag till förmån för anställda och deras familjer.

165

Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

1650

Hälsovård
Anslag 2011

Anslag 2010

184 625

Genomförande 2009

277 000

174 188,24

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II.
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för den årliga hälsokontrollen av samtliga anställda, inklusive läkarundersökningar
och provtagningar som kan krävas i samband med denna.

1652

Restauranger och matsalar
Anslag 2011

Anslag 2010

62 894

Genomförande 2009

62 000

69 505,93

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka driftskostnaderna för restauranger och kafeterior.
Anslaget är även avsett att täcka ombyggnad och utbyte av utrustning i restauranger och kafeterior, för att uppfylla gällande
nationella hälso- och säkerhetsnormer.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen: pm.
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KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN (forts.)

1 6 5 (forts.)

1654

Olika typer av fritidshem
Anslag 2011

Anslag 2010

1 175 715

Genomförande 2009

1 239 000

1 000 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka revisionsrättens bidrag till fritidshemmet för små barn och fritidshemmet för större barn i
Luxemburg.
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AVDELNING 2
FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA
KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 2 0
200

Fastigheter

2000

Hyror
Icke-differentierade anslag

2001

2003

Fastighetsförvärv

2005

Uppförande av byggnader

Icke-differentierade anslag

Icke-differentierade anslag
2007

Inredning av lokaler

2008

Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten

3 506 442,56

202

Utgifter rörande fastigheter

2022

Lokalvård och underhåll

p.m.

p.m.

7 000 000

p.m.

0,—

11 000 000

p.m.

55 000 000,—

0,—

165 000

165 000

281 674,56

Icke-differentierade anslag

60 000

30 000

89 221,47

Artikel 2 0 0 – Totalt

11 167 000

15 079 000

58 877 338,59

Icke-differentierade anslag

1 433 000

1 153 000

1 219 000,—

Icke-differentierade anslag

1 012 000

1 012 000

1 022 000,—

Icke-differentierade anslag

852 000

1 121 000

1 166 361,65

Icke-differentierade anslag

67 000

73 000

58 000,—

Icke-differentierade anslag

Energiförbrukning

2026

Säkerhet och övervakning av byggnader

2028

Försäkringar

2029

3 884 000

Hyra och förvärv/inköp
Icke-differentierade anslag

2024

3 942 000

Övriga utgifter för byggnader
Icke-differentierade anslag

80 000

80 000

82 000,—

Artikel 2 0 2 – Totalt

3 444 000

3 439 000

3 547 361,65

KAPITEL 2 0 TOTALT

14 611 000

18 518 000

62 424 700,24

2 179 282

2 164 333

1 987 101,13

KAPITEL 2 1
210

Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och
telekommunikationer

2100

Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara
Icke-differentierade anslag
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KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL (forts.)
KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
KAPITEL 2 5 — SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

210

(forts.)

2102

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av pro
gramvaror och system

2103

Telekommunikationer

212

Möbler

214

Teknisk utrustning och tekniska installationer

216

Fordon

Anslag 2010

Genomförande 2009

Icke-differentierade anslag

3 695 000

3 538 000

3 627 302,29

Icke-differentierade anslag

626 000

663 000

644 999,99

Artikel 2 1 0 – Totalt

6 500 282

6 365 333

6 259 403,41

Icke-differentierade anslag

107 000

137 000

208 644,13

Icke-differentierade anslag

130 000

130 000

113 965,22

Icke-differentierade anslag

579 000

610 000

525 322,07

KAPITEL 2 1 TOTALT

7 316 282

7 242 333

7 107 334,83

Icke-differentierade anslag

165 000

155 000

177 777,34

Icke-differentierade anslag

20 000

20 000

15 125,—

Icke-differentierade anslag

20 000

20 000

1 000,—

Icke-differentierade anslag

60 000

60 000

50 000,—

Icke-differentierade anslag

157 000

149 000

145 402,61

KAPITEL 2 3 TOTALT

422 000

404 000

389 304,95

Icke-differentierade anslag

252 000

252 000

230 840,37

Icke-differentierade anslag

152 000

127 000

140 318,27

17 000

17 000

17 000,—

KAPITEL 2 3
230

231

232

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar
Finansiella utgifter
Rättskostnader och skadestånd

236

Porto

238

Övriga administrativa utgifter

KAPITEL 2 5
252

Mottagnings- och representationskostnader

254

Sammanträden, kongresser och konferenser

256

Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang
Icke-differentierade anslag
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KAPITEL 2 5 — SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER (forts.)
KAPITEL 2 7 — INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING
Artikel
Punkt
257

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser
Icke-differentierade anslag

472 000

472 000

482 000,—

KAPITEL 2 5 TOTALT

893 000

868 000

870 158,64

491 000

585 000

462 615,28

Icke-differentierade anslag

304 000

304 000

297 683,40

Icke-differentierade anslag

685 000

700 000

869 000,—

Icke-differentierade anslag

760 000

800 000

748 649,94

Artikel 2 7 4 – Totalt

1 445 000

1 500 000

1 617 649,94

KAPITEL 2 7 TOTALT

2 240 000

2 389 000

2 377 948,62

Avdelning 2 – Totalt

25 482 282

29 421 333

73 169 447,28

KAPITEL 2 7
270

Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning
Icke-differentierade anslag

272

Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

274

Produktion och spridning

2740

Europeiska unionens officiella tidning

2741

Allmänna publikationer
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AVDELNING 2
FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

Anmärkningar
Eftersom försäkringsbolagen har dragit tillbaka sitt skydd i fråga om arbetsmarknadskonflikter och terroristattacker mot revi
sionsrättens byggnader måste dessa risker täckas genom Europeiska unionens allmänna budget. Anslagen under denna avdel
ning täcker således alla kostnader för gottgörelse av skador som kan uppkomma i samband med eventuella
arbetsmarknadskonflikter eller terroristattacker.
200

Fastigheter

2000

Hyror
Anslag 2011

Anslag 2010

3 942 000

Genomförande 2009

3 884 000

3 506 442,56

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyror i Luxemburg och Bryssel.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
7 000 EUR.
2001

Hyra och förvärv/inköp
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka årliga leasingavgifter och andra motsvarande utgifter som institutionen ska betala enligt hyresoch köpekontrakt.
2003

Fastighetsförvärv
Anslag 2011

Anslag 2010

7 000 000

Genomförande 2009

11 000 000

55 000 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett för finansiering av revisionsrättens tillbyggnad i Luxemburg (Kirchberg) i form av årliga delbetalningar.
Detta anslag är avsett att finansiera revisionsrättens K3-byggnadsprojekt.
2005

Uppförande av byggnader
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för eventuella anslag för uppförande av byggnader.

Genomförande 2009

0,—
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KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA (forts.)

2 0 0 (forts.)

2007

Inredning av lokaler
Anslag 2011

Anslag 2010

165 000

Genomförande 2009

165 000

281 674,56

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— kostnader för kontorsinredning, bland annat uppsättning av skiljeväggar och gardiner, ledningsdragning, tapetsering, matt
läggning, uppsättning av innertak och målning, samt tekniska installationer i samband därmed,
— utgifter som är knutna till arbeten som följer av undersökningar och teknisk assistans i samband med stora byggnadsarbeten.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen: pm.
2008

Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten
Anslag 2011

Anslag 2010

60 000

Genomförande 2009

30 000

89 221,47

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för undersökningar och teknisk assistans i samband med stora byggnadsarbeten.
202

Utgifter rörande fastigheter

2022

Lokalvård och underhåll
Anslag 2011

Anslag 2010

1 433 000

Genomförande 2009

1 153 000

1 219 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— kostnader för underhåll och rengöring, beräknade på grundval av gällande avtal för lokaler, hissar, centralvärme, luftkon
ditionering, elektrisk utrustning samt eventuella utbyten och reparationer etc.,
— utgifter för inköp av produkter för rengöring, tvätt och kemtvätt samt all utrustning som är nödvändig för underhållet.
Innan revisionsrätten förnyar eller ingår avtal ska den rådgöra med övriga institutioner om de villkor (pris, valuta, indexregle
ring, varaktighet, andra klausuler) som var och en av dem har erhållit, med vederbörligt beaktande av artikel 63 i rådets för
ordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna
budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen: pm.
2024

Energiförbrukning
Anslag 2011

Anslag 2010

1 012 000

Genomförande 2009

1 012 000

1 022 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen: pm.
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KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA (forts.)

2 0 2 (forts.)

2026

Säkerhet och övervakning av byggnader
Anslag 2011

Anslag 2010

852 000

Genomförande 2009

1 121 000

1 166 361,65

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för byggnaders säkerhet, särskilt avtal om bevakning av byggnader, inköp och
underhåll av brandbekämpningsutrustning och säkerhetsvakters utrustning etc.
Innan revisionsrätten förnyar eller ingår avtal ska den rådgöra med övriga institutioner om de villkor (pris, valuta, indexregle
ring, varaktighet, andra klausuler) som var och en av dem har erhållit, med vederbörligt beaktande av artikel 63 i rådets för
ordning (EG, Euratom) 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna
budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen: pm.
2028

Försäkringar
Anslag 2011

Anslag 2010

67 000

Genomförande 2009

73 000

58 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalning av försäkringspremier för de byggnader som institutionen utnyttjar, inklusive lös egen
dom och konstverk.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen: pm.
2029

Övriga utgifter för byggnader
Anslag 2011

Anslag 2010

80 000

Genomförande 2009

80 000

82 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande utgifter för byggnader som inte särskilt har förts upp under andra artiklar i detta
kapitel, såsom avlopp, sophämtning, vägavgifter, skyltar etc.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen: pm.
KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

210

Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer

2100

Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara
Anslag 2011

Anslag 2010

2 179 282

Genomförande 2009

2 164 333

1 987 101,13

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande driftskostnader:
— Inköp, hyra och underhåll av utrustning och programvara och även allt annat material och all annan dokumentation.
— Datakablar.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen: pm.
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REVISIONSRÄTTEN

KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL (forts.)

2 1 0 (forts.)

2102

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system
Anslag 2011

Anslag 2010

3 695 000

Genomförande 2009

3 538 000

3 627 302,29

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för extern personal och tjänster som utförs utanför institutionen, inklusive hjälpcen
tralens tjänster.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18. 1 e–j i budgetförordningen: pm.
2103

Telekommunikationer
Anslag 2011

Anslag 2010

626 000

Genomförande 2009

663 000

644 999,99

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka samtliga utgifter för telekommunikation, såsom abonnemangsavgifter, telefonlinjer, kommuni
kationsutgifter, underhållsavgifter, inköp, ersättning, reparation och underhåll av telefonanläggningar och telefonutrustning.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
70 000 EUR.
212

Möbler
Anslag 2011

Anslag 2010

107 000

Genomförande 2009

137 000

208 644,13

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp eller hyra av extra möbler, underhåll och reparationer av möbler samt ersätt
ning av möbler som är utslitna eller skadade.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen: pm.
214

Teknisk utrustning och tekniska installationer
Anslag 2011

Anslag 2010

130 000

Genomförande 2009

130 000

113 965,22

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inköp, förnyelse, hyra och reparation av teknisk utrustning och kontorsmateriel.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen: pm.
216

Fordon
Anslag 2011

Anslag 2010

579 000

Genomförande 2009

610 000

525 322,07

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med köp eller hyra av fordon med eller utan förare (inklusive taxibilar) och
även kostnader i samband med utnyttjandet av dem.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen: pm.
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REVISIONSRÄTTEN

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

230

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar
Anslag 2011

Anslag 2010

165 000

Genomförande 2009

155 000

177 777,34

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för papper och kontorsmateriel.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen: pm.
231

Finansiella utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

20 000

232

Genomförande 2009

20 000

15 125,00

Rättskostnader och skadestånd
Anslag 2011

Anslag 2010

20 000

Genomförande 2009

20 000

1 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader och avgifter som revisionsrätten kan åläggas att betala.
236

Porto
Anslag 2011

Anslag 2010

60 000

238

Genomförande 2009

60 000

50 000,00

Övriga administrativa utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

157 000

Genomförande 2009

149 000

145 402,61

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— kostnaden för försäkring av anställdas bagage vid tjänsteresor,
— utgifter för inköp av uniformer till vaktmästare och chaufförer samt övriga arbetskläder,
— kostnader för förfriskningar och lättare förtäring vid interna möten,
— kostnader för flytt och hantering av utrustning, inventarier och kontorsmateriel,
— övriga driftsutgifter som inte är särskilt angivna under föregående poster samt utgifter för underhålls- och
reparationsutrustning,
— småutgifter.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen: pm.
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REVISIONSRÄTTEN

KAPITEL 2 5 — SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

252

Mottagnings- och representationskostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

252 000

Genomförande 2009

252 000

230 840,37

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med de mottagnings- och representationsplikter som revisionsrätten har.
254

Sammanträden, kongresser och konferenser
Anslag 2011

Anslag 2010

152 000

Genomförande 2009

127 000

140 318,27

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, traktamenten och övriga kostnader för experter som deltar i studiegrupper och
arbetsgrupper samt kostnader för att organisera sådana möten såvida kostnaderna inte täcks av befintliga system.
Det är även avsett att täcka kostnader för att ordna och delta i konferenser, kongresser och möten.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
1 000 EUR.
256

Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang
Anslag 2011

Anslag 2010

17 000

Genomförande 2009

17 000

17 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med studiedagar om revisionsrättens verksamhet som anordnas för uni
versitetslärare, redaktörer för facktidskrifter eller andra fackmän som är på besök från medlemsstaterna. Detta anslag är även
avsett att täcka diverse utgifter inom revisionsrättens informations- och kommunikationspolitik.
257

Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser
Anslag 2011

Anslag 2010

472 000

Genomförande 2009

472 000

482 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalning för tjänster som utförts av Europaparlamentets och kommissionens tolkar.
KAPITEL 2 7 — INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

270

Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning
Anslag 2011

Anslag 2010

491 000

Genomförande 2009

585 000

462 615,28

Anmärkningar
Detta anslag är avsett både för undersökningar som genomförs av experter med kompetens på revisionsområdet och för under
sökningar av administrativ karaktär.
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REVISIONSRÄTTEN

KAPITEL 2 7 — INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING (forts.)

2 7 0 (forts.)

I samband med revisionerna måste revisionsrätten använda sig av undersökningar och tekniska analyser (till exempel kemiska,
fysiska och statistiska analyser) som genomförs av externa experter. Detta anslag omfattar även kostnaderna för den revision av
revisionsrättens räkenskaper som utförs av en oberoende revisionsfirma, vars rapport offentliggörs i Europeiska unionens officiella
tidning.
272

Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering
Anslag 2011

Anslag 2010

304 000

Genomförande 2009

304 000

297 683,40

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— inköp av böcker, dokument och andra publikationer samt nyutgåvor av befintliga volymer,
— inköp av särskild utrustning till biblioteket,
— kostnad för prenumerationer på tidningar, tidskrifter och diverse periodiska rapporter,
— kostnad för abonnemang hos nyhetsbyråer eller externa databaser,
— kostnader för konsultation av vissa externa databaser,
— utgifter för bokbindning och bevarande av biblioteksverk,
— kostnader för användning av arkivsamlingar och inköp av arkivsamlingar lagrade på alternativa medier.
274

Produktion och spridning

2740

Europeiska unionens officiella tidning
Anslag 2011

Anslag 2010

685 000

Genomförande 2009

700 000

869 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka revisionsrättens offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
70 000 EUR.
2741

Allmänna publikationer
Anslag 2011

Anslag 2010

760 000

Genomförande 2009

800 000

748 649,94

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— utgifter för offentliggörande och spridning av de rapporter och yttranden som revisionsrätten antagit i enlighet med arti
kel 287.4 andra stycket och artikel 325.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
— utgifter för att sprida information om revisionsrättens revisionsarbete och andra verksamheter (bland annat webbplats,
audiovisuell utrustning och dokumentation), inbegripet kontakter med pressen och andra intressenter.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen: pm.
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REVISIONSRÄTTEN

AVDELNING 10
ÖVRIGA UTGIFTER
KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG
KAPITEL 10 1 — RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

KAPITEL 10 0
KAPITEL 10 0 TOTALT

KAPITEL 10 1

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

13 900

0,—

p.m.

13 900

0,—

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 10 1 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

TOTALSUMMA

144 330 944

13 900

0,—

147 945 731

173 355 623,45
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AVDELNING 10
ÖVRIGA UTGIFTER
KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

13 900

0,—

KAPITEL 10 1 — RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—
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PERSONAL
Avsnitt V – Revisionsrätten
Revisionsrätten
Kategori och lönegrad

Fasta tjänster
2011

Tillfälliga tjänster (1)
2010

Utanför kategori

2011

2010

1

1

AD 16
AD 15

9

9

AD 14

33 ( )

33 (3)

29

29

AD 13

16

16

2

2

AD 12

69 ( )

69 ( )

5

5

AD 11

39

39

31

31

AD 10

35

35

1

1

AD 9

99 (6)

96

AD 8

52

52

AD 7

22 ( )

17

AD 6

101

101

AD 5

53 (8)

52

528

519

69

69

AST 11

9( )

11

AST 10

7

7

28

28

2

4

7

Totalt AD

9

5

AST 9

3

3

AST 8

13 (10)

14

AST 7

29 (11)

31

AST 6

29 ( )

32

AST 5

31 (13) (14)

33

AST 4

26

26

28

28

AST 3

38

38

5

5

AST 2

18

18

5( )

6

AST 1

21

21

Totalt AST
Totalsumma

12

15

224

234

66

67

752 ( )

753 ( )

135

136

16

17

( ) Vid tillsättning av de tjänster som tilldelats ledamöters kanslier följs samma kriterier när det gäller lönegradsplacering som för tjänstemän rekryterade före den 1 maj
2004.
(2) Varav 1 AD 15 är personlig.
(3) Varav 1 AD 15 är personlig.
(4) Varav 1 AD 14 är personlig.
(5) Varav 1 AD 14 är personlig.
(6) Artikel 47.1 i budgetförordningen.
(7) Artikel 47.1 i budgetförordningen.
(8) Artikel 47.1 i budgetförordningen.
(9) Artikel 47.1 i budgetförordningen.
(10) Artikel 47.1 i budgetförordningen.
(11) Artikel 47.1 i budgetförordningen.
(12) Artikel 47.1 i budgetförordningen.
(13) Artikel 47.1 i budgetförordningen.
(14) 1 AST 5-tjänst tas bort.
(15) 1 tillfällig AST 2-tjänst tas bort.
(16) Exklusive reserv för oförutsedda utgifter, utan tilldelning av anslag, för tjänstemän som utlånats till ledamöternas kanslier (1 AD 14, 2 AD 13, 5 AD 12, 5 AD 11,
12 AD 10, 2 AD 9, 6 AD 8, 1 AD 6, 1 AST 11, 1 AST 10, 1 AST 9, 1 AST 8, 4 AST 7, 10 AST 6, 8 AST 5, 9 AST 4, 4 AST 3, 2 AST 2 och 3 AST 1).
(17) Exklusive reserv för oförutsedda utgifter, utan tilldelning av anslag, för tjänstemän som utlånats till ledamöternas kanslier (1 AD 14, 2 AD 13, 5 AD 12, 5 AD 11,
12 AD 10, 2 AD 9, 6 AD 8, 1 AD 6, 1 AST 11, 1 AST 10, 1 AST 9, 1 AST 8, 4 AST 7, 10 AST 6, 8 AST 5, 9 AST 4, 4 AST 3, 2 AST 2 och 3 AST 1).
1
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EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

INKOMSTER
Europeiska unionens bidrag till att finansiera Europeiska ekonomiska och
sociala kommitténs utgifter för budgetåret 2011

Rubrik

Belopp

Utgifter

128 573 837

Egna inkomster

– 11 421 645

Bidrag

117 152 192
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EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

EGNA INKOMSTER

AVDELNING 4
INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN
KAPITEL 4 0 — SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG
KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 4 0
400

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens
ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pen
sion

4 436 469

4 262 590

4 088 715,—

403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och leda
möter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

404

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionens leda
möter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

947 174

830 195

587 749,—

KAPITEL 4 0 TOTALT

5 383 643

5 092 785

4 676 464,—

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 4 1
410

Personalens avgifter till pensionssystemet

411

Personalens överföring eller inlösen av pensionsrättigheter

p.m.

p.m.

2 590 563,—

412

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda
med tjänstledighet av personliga skäl

p.m.

p.m.

0,—

5 974 002

5 251 629

5 349 248,—

KAPITEL 4 1 TOTALT

5 974 002

5 251 629

7 939 811,—

Avdelning 4 – Totalt

11 357 645

10 344 414

12 616 275,—
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EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

AVDELNING 4
INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN
KAPITEL 4 0 — SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

400

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och perso
ner som erhåller pension
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

4 436 469

Budgetåret 2009

4 262 590

4 088 715,00

Anmärkningar
Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12.
Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Euro
peiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).

403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga
anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

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

404

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

947 174

Budgetåret 2009

830 195

587 749,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.

KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

410

Personalens avgifter till pensionssystemet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

5 974 002

Budgetåret 2009

5 251 629

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2.

5 349 248,00
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EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET (forts.)

411

Personalens överföring eller inlösen av pensionsrättigheter
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

2 590 563,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 4, 11.2 och 11.3 samt artikel 48 i bilaga VIII.
412

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—
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EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

AVDELNING 5
INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION
KAPITEL 5 0 — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM
KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER
KAPITEL 5 2 — AVKASTNING AV INVESTERAT ELLER UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ÖVRIGA RÄNTOR
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 5 0
500

Inkomster från försäljning av lös egendom

5000

Inkomster från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål

p.m.

p.m.

6 500,—

5001

Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål

p.m.

p.m.

2 300,—

Artikel 5 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

8 800,—

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

71 959,—

KAPITEL 5 0 TOTALT

p.m.

p.m.

80 759,—

510

Inkomster från uthyrning av inventarier och utrustning – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

511

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och
återbetalning av hyresavgifter

5110

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

p.m.

p.m.

980 000,—

5111

Återbetalning av hyresutgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 5 1 1 – Totalt

p.m.

p.m.

980 000,—

KAPITEL 5 1 TOTALT

p.m.

p.m.

980 000,—

502

KAPITEL 5 1

KAPITEL 5 2
520

Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra rän
tor på institutionens konton

64 000

64 000

300 233,—

KAPITEL 5 2 TOTALT

64 000

64 000

300 233,—
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KAPITEL 5 5 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN
KAPITEL 5 7 — ÖVRIGA 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

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts
till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar
av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning
sådana betalats ut – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 829 611,—

Inkomster från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbe
ten som utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 5 TOTALT

p.m.

p.m.

1 829 611,—

570

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga
grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

150 055,—

571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fon
der, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna
inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens admi
nistrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

474 137,—

KAPITEL 5 7 TOTALT

p.m.

p.m.

624 192,—

580

Inkomster från ersättningar i samband med uthyrning – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

581

Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål

p.m.

p.m.

31 382,—

KAPITEL 5 8 TOTALT

p.m.

p.m.

31 382,—

p.m.

p.m.

41 278,—

p.m.

p.m.

41 278,—

KAPITEL 5 5
550

551

KAPITEL 5 7

573

KAPITEL 5 8

KAPITEL 5 9
590

Övriga inkomster från administrativ verksamhet
KAPITEL 5 9 TOTALT

Avdelning 5 – Totalt

64 000

64 000

3 887 455,—
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AVDELNING 5
INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION
KAPITEL 5 0 — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

500

Inkomster från försäljning av lös egendom

5000

Inkomster från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

6 500,00

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av institutionens fordon.
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
5001

Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

2 300,00

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av annan lös institutionsegendom än fordon.
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
502

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

71 959,00

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER

510

Inkomster från uthyrning av inventarier och utrustning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
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KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER (forts.)

511

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter

5110

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

980 000,00

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.

5111

Återbetalning av hyresutgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.

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

520

Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

64 000

Budgetåret 2009

64 000

300 233,00

KAPITEL 5 5 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

550

Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklu
sive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

1 829 611,00

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
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KAPITEL 5 5 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN (forts.)

551

Inkomster från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.

KAPITEL 5 7 — ÖVRIGA
VERKSAMHET

570

BIDRAG

OCH

ÅTERBETALNINGAR

I

SAMBAND

MED

INSTITUTIONENS

ADMINISTRATIVA

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

150 055,00

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.

571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje
institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.

573

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

474 137,00

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
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KAPITEL 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR

580

Inkomster från ersättningar i samband med uthyrning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
581

Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

31 382,00

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
KAPITEL 5 9 — ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

590

Övriga inkomster från administrativ verksamhet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

41 278,00
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AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

20 198,—

KAPITEL 9 0 TOTALT

p.m.

p.m.

20 198,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

20 198,—

11 421 645

10 408 414

Rubrik

KAPITEL 9 0

TOTALSUMMA

Budgetåret 2009

16 523 928,—
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AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

20 198,00
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UTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

10

INSTITUTIONENS LEDAMÖTER OCH DELEGATER

18 911 770

17 560 559

16 573 021,—

12

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

64 896 874

62 334 426

59 195 690,—

14

ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA INSATSER

4 448 680

4 283 767

4 047 960,—

Reserver (10 0)

16

20 000
4 448 680

4 303 767

4 047 960,—

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITU
TIONEN

1 941 087

1 941 087

1 764 830,—

Avdelning 1 – Totalt

90 198 411

86 119 839

81 581 501,—

Reserver (10 0)

20 000
90 198 411

86 139 839

81 581 501,—

19 291 278

19 224 403

18 411 329,—

6 347 937

5 162 034

4 907 484,—

533 786

711 715

514 450,—

2

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE
DRIFTSUTGIFTER

20

FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

21

DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA
OCH UNDERHÅLL

23

LÖPANDE ADMINISTRATIV VERKSAMHET

25

OPERATIV VERKSAMHET

9 913 412

9 646 745

9 034 703,—

26

KOMMUNIKATION, PUBLIKATIONER OCH INKÖP AV DOKUMENTA
TION

2 289 013

2 289 013

2 243 368,—

Avdelning 2 – Totalt

38 375 426

37 033 910

35 111 334,—

20 000

0,—

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

10 2

RESERV FÖR ÖVERTAGANDE AV BYGGNADER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

TOTALSUMMA

p.m.

128 573 837

20 000

0,—

123 173 749

116 692 835,—
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AVDELNING 1
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER OCH DELEGATER
KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 1 0
100

Löner, ersättningar och tillägg

1000

Löner, ersättningar och tillägg
104 000

104 000

70 400,—

18 292 130

16 950 000

15 980 000,—

Icke-differentierade anslag

463 120

454 039

489 700,—

Artikel 1 0 0 – Totalt

18 859 250

17 508 039

16 540 100,—

Icke-differentierade anslag

52 520

52 520

32 921,—

KAPITEL 1 0 TOTALT

18 911 770

17 560 559

16 573 021,—

Icke-differentierade anslag

63 188 510

60 464 048

58 235 455,—

Icke-differentierade anslag

40 000

55 000

28 505,—

Icke-differentierade anslag

1 037 000

856 500

734 888,—

Artikel 1 2 0 – Totalt

64 265 510

61 375 548

58 998 848,—

202 000

190 000

196 842,—

Icke-differentierade anslag
1004

Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sam
mankallningar samt därtill hörande kostnader
Icke-differentierade anslag

1008

105

Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sam
mankallningar samt därtill hörande kostnader för delegaterna i rådgivande
utskottet för industriell omvandling (CCMI)

Vidareutbildning, språkkurser och övriga kurser

KAPITEL 1 2
120

Löner och andra ersättningar

1200

Löner och ersättningar

1202

Ersättningar vid övertid

1204

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

122

Ersättningar efter anställningens upphörande i förtid

1220

Ersättningar vid indragning av tjänst i institutionens intresse
Icke-differentierade anslag

1222

Ersättningar i samband med definitivt frånträdande av tjänsten och särskilt
pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställda
Icke-differentierade anslag

Artikel 1 2 2 – Totalt
129

p.m.
202 000

p.m.
190 000

0,—
196 842,—

Preliminärt anslag
Icke-differentierade anslag

429 364

768 878

0,—

KAPITEL 1 2 TOTALT

64 896 874

62 334 426

59 195 690,—
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KAPITEL 1 4 — ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA INSATSER
KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 1 4
140

Övriga anställda och extern personal

1400

Övriga anställda

1404

Praktiktjänstgöring, bidrag och utbyte av tjänstemän

Icke-differentierade anslag

Icke-differentierade anslag
1408

2 182 011

2 077 098

2 119 728,—

953 213

953 213

772 774,—

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

142

Externa tjänster

1420

Tilläggsprestationer för översättningstjänsten

Icke-differentierade anslag

70 000

70 000

81 458,—

Artikel 1 4 0 – Totalt

3 205 224

3 100 311

2 973 960,—

Icke-differentierade anslag

440 000

380 000

354 000,—

Reserver (10 0)

1422

440 000

400 000

354 000,—

734 000

734 000

720 000,—

Icke-differentierade anslag

30 702

30 702

0,—

Artikel 1 4 2 – Totalt

1 204 702

1 144 702

1 074 000,—

Sakkunskap i samband med den rådgivande verksamheten
Icke-differentierade anslag

1424

20 000

Interinstitutionellt samarbete och externa tjänster på personalförvaltnings
området

Reserver (10 0)

149

20 000
1 204 702

1 164 702

1 074 000,—

Icke-differentierade anslag

38 754

38 754

0,—

KAPITEL 1 4 TOTALT

4 448 680

4 283 767

4 047 960,—

4 448 680

4 303 767

4 047 960,—

Icke-differentierade anslag

60 000

71 417

54 914,—

Icke-differentierade anslag

505 752

499 335

575 383,—

Artikel 1 6 1 – Totalt

565 752

570 752

630 297,—

Preliminärt anslag

Reserver (10 0)

20 000

KAPITEL 1 6
161

Personalförvaltning

1610

Rekrytering

1612

Vidareutbildning
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KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN (forts.)
Artikel
Punkt
162

Anslag 2011

Rubrik

521 335

521 335

467 000,—

41 500

21 500

63 500,—

Icke-differentierade anslag

197 500

197 500

101 714,—

Icke-differentierade anslag

85 000

80 000

63 500,—

163

Verksamhet som berör all personal knuten till institutionen

1630

Socialt stöd
Icke-differentierade anslag

1634

1636

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda samt andra sociala
aktiviteter

Hälsovård

Restauranger och matsalar
Icke-differentierade anslag

1638

Genomförande 2009

Tjänsteresor
Icke-differentierade anslag

1632

Anslag 2010

p.m.

p.m.

0,—

Centrum för spädbarn och övriga daghem
Icke-differentierade anslag

530 000

550 000

438 819,—

Artikel 1 6 3 – Totalt

854 000

849 000

667 533,—

KAPITEL 1 6 TOTALT

1 941 087

1 941 087

1 764 830,—

Avdelning 1 – Totalt

90 198 411

86 119 839

81 581 501,—

Reserver (10 0)

20 000
90 198 411

86 139 839

81 581 501,—
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AVDELNING 1
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER OCH DELEGATER

100

Löner, ersättningar och tillägg

1000

Löner, ersättningar och tillägg
Anslag 2011

Anslag 2010

104 000

Genomförande 2009

104 000

70 400,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utbetalningar för löner och därtill knutna ersättningar och tillägg till Europeiska ekonomiska och
sociala kommitténs ledamöter, inklusive särskilda premier för olycksfalls- och sjukförsäkringar för funktionshindrade ledamöter.
1004

Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

18 292 130

Genomförande 2009

16 950 000

15 980 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utbetalningar till Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ledamöter och deras supple
anter i enlighet med gällande bestämmelser för ersättning av reskostnader och traktamenten för res- och sammanträdesdagar.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR.
1008

Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader för dele
gaterna i rådgivande utskottet för industriell omvandling (CCMI)
Anslag 2011

Anslag 2010

463 120

Genomförande 2009

454 039

489 700,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utbetalningar till delegaterna i rådgivande utskottet för industriell omvandling (CCMI) och deras
ställföreträdare i enlighet med gällande bestämmelser för ersättning av resekostnader och traktamenten för res- och
sammanträdesdagar.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.
105

Vidareutbildning, språkkurser och övriga kurser
Anslag 2011

Anslag 2010

52 520

Genomförande 2009

52 520

32 921,00

Anmärkningar
Detta anslag är bland annat avsett att delvis täcka anmälningsavgifterna till språkkurser eller andra fortbildningsseminarier som
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ledamöter och delegaterna i rådgivande utskottet för industriell omvandling
(CCMI) deltar i.
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120

Löner och andra ersättningar
Anmärkningar
Anslagen i denna artikel har beräknats på grundval av bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen och anställ
ningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

1200

Löner och ersättningar
Anslag 2011

Anslag 2010

63 188 510

Genomförande 2009

60 464 048

58 235 455,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Detta anslag är främst avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges
i tjänsteförteckningen:
— Löner, andra ersättningar och tillägg med anknytning till lön.
— Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra avgifter för social trygghet.
— Arbetsgivaravgiften till det gemensamma sjukförsäkringssystemet.
— Schablonmässiga ersättningar vid övertid.
— Diverse ersättningar och tillägg, inklusive betald föräldraledighet och betald ledighet av familjeskäl.
— Utbetalningen av resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda, deras makar och underhållsberättigade från anställ
ningsorten till ursprungsorten.
— Korrigeringskoefficienterna för den del av lönen som överförs till ett annat land än det där anställningsorten är belägen.
— Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda
ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.
— Ersättningar om en provanställd tjänsteman avskedas på grund av uppenbar olämplighet.
— Ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställds kontrakt.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.
1202

Ersättningar vid övertid
Anslag 2011

Anslag 2010

40 000

Genomförande 2009

55 000

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Detta anslag är avsett för betalning av övertid enligt de villkor som föreskrivs i ovannämnda bestämmelser.
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1204

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst
Anslag 2011

Anslag 2010

1 037 000

Genomförande 2009

856 500

734 888,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst
eller vid förflyttning till en annan anställningsort.
— Bosättningsbidrag, flyttbidrag och 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 lämnar 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.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.
122

Ersättningar efter anställningens upphörande i förtid

1220

Ersättningar vid indragning av tjänst i institutionens intresse
Anslag 2011

Anslag 2010

202 000

Genomförande 2009

190 000

196 842,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 41 och 50 och bilaga IV.
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 lönegrad AD 16 och AD 15 som dragits in i tjänstens intresse.
Det är också avsett att täcka arbetsgivaravgifter för sjukförsäkringen och effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas
för dessa ersättningar.
1222

Ersättningar i samband med definitivt frånträdande av tjänsten och särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställda
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 72.
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Ersättningar som ska utbetalas på de villkor som anges i ovannämnda bestämmelser.
— Arbetsgivarens avgifter för försäkring mot olycksfall och sjukdom för mottagarna av ersättningarna.
— Effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för diverse ersättningar.

0,—
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129

Preliminärt anslag
Anslag 2011

Anslag 2010

429 364

Genomförande 2009

768 878

0,—

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 65 och bilaga XI.
Detta anslag är avsett att täcka effekten av eventuella justeringar av ersättningarna som rådet beslutat om under budgetåret.
Anslaget är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det förts över till andra budgetposter enligt bestämmelserna
i budgetförordningen.
KAPITEL 1 4 — ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA INSATSER

140

Övriga anställda och extern personal

1400

Övriga anställda
Anslag 2011

Anslag 2010

2 182 011

Genomförande 2009

2 077 098

2 119 728,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka följande kostnader:
— Löner till övriga anställda, bland annat extraanställda, kontraktsanställda, lokalt anställda och särskilda rådgivare (enligt
anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem samt
effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda eller på ersättningar i samband med
uppsägning av en kontraktsanställd persons kontrakt.
— Arvoden till medicinsk och paramedicinsk personal, som betalas i egenskap av tjänsteleverantörer, och i vissa fall kostna
derna för att anställa tillfällig personal.
— Lön eller arvoden till konferenspersonal eller multimedieansvariga som anlitas vid ökad arbetsbelastning eller i särskilda
fall.
— Schablonmässiga ersättningar för övertid.
— Betalning för övertid enligt artikel 56 i tjänsteföreskrifterna och bilaga VI.
— Diverse ersättningar och tillägg, inklusive betald föräldraledighet och betald ledighet av familjeskäl.
— Ersättningar om institutionen säger upp en anställds kontrakt.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.
1404

Praktiktjänstgöring, bidrag och utbyte av tjänstemän
Anslag 2011

Anslag 2010

953 213

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Genomförande 2009

953 213

772 774,00
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Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Traktamenten, rese- och tjänstereseutgifter samt olycksfalls- och sjukförsäkring under praktikperioden.
— Utgifterna för personalutbyte mellan Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och den offentliga sektorn i med
lemsstaterna eller i andra länder som särskilt anges i regelverket.
— Bidrag, i begränsad omfattning, till genomförande av forskningsprojekt inom ramen för Europeiska ekonomiska och sociala
kommitténs verksamhet som är av särskilt intresse för den europeiska integrationen.
— Kostnader för program för utbildning av ungdomar i europeisk anda.
1408

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst
Anslag 2011

Anslag 2010

70 000

Genomförande 2009

70 000

81 458,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Resekostnader för anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en
annan anställningsort.
— Bosättningsbidrag, flyttbidrag och flyttkostnader för anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst
eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på en annan ort.
— Traktamenten till anställda som kan påvisa att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny
anställningsort.
— Skillnaden mellan de avgifter som anställda betalat till ett pensionssystem i en medlemsstat och de avgifter som ska betalas
till unionens pensionssystem vid omvandling av ett kontrakt.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.
142

Externa tjänster

1420

Tilläggsprestationer för översättningstjänsten
Anslag 2011

1420

Anslag 2010

440 000
Reserver (10 0)
Totalt

Genomförande 2009

380 000

354 000,00

20 000
440 000

400 000

354 000,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter hänförliga till arbete som utförts av självständiga eller tillfälligt anställda översättare eller
till arbete med utskrift eller annat som av översättningsavdelningen överlåtits på utomstående. Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén använder regelbundet frilansöversättare som finns upptagna på de förteckningar som upprättats vid de inter
institutionella anbudsförfrågningarna.
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De tjänster som eventuellt begärts av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ belastar också denna post, liksom
mellaninstitutionellt samarbete inom språktjänsten.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.

1422

Sakkunskap i samband med den rådgivande verksamheten
Anslag 2011

Anslag 2010

734 000

Genomförande 2009

734 000

720 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utbetalningar till Europeiska ekonomiska sociala kommitténs sakkunniga i enlighet med gäl
lande bestämmelser för ersättning av resekostnader och traktamenten för res- och sammanträdesdagar.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.

1424

Interinstitutionellt samarbete och externa tjänster på personalförvaltningsområdet
Anslag 2011

Anslag 2010

30 702

Genomförande 2009

30 702

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för all interinstitutionell samarbetsverksamhet på området för personalförvaltning.
Det är även avsett att täcka kostnaderna för alla externa tjänster på personalförvaltningsområdet.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.

149

Preliminärt anslag
Anslag 2011

Anslag 2010

38 754

Genomförande 2009

38 754

0,—

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 65 och bilaga XI.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Detta anslag är avsett att täcka effekten av eventuella justeringar av ersättningarna som rådet beslutat om under budgetåret.
Det är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det förts över till andra budgetposter enligt bestämmelserna i
budgetförordningen.
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161

Personalförvaltning

1610

Rekrytering
Anslag 2011

Anslag 2010

60 000

Genomförande 2009

71 417

54 914,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III.
Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkom
mitténs 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) och beslut 2002/621/EG fattat av generalsekre
terarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrät
ten, 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).
Detta anslag ska täcka följande:
— Utgifter för organisationen av de uttagningsprov som föreskrivs i artikel 3 i beslut 2002/621/EG samt rese- och trakta
mentsutgifter för de sökande i samband med intervjuer och läkarbesök före anställningen.
— Utgifter för urvalsförfarandena för tillfälligt anställda, kontraktsanställda och lokalt anställda.
I fall som är berättigade med hänsyn till verksamheten och i samråd med Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering
av personal får en del av detta anslag användas för uttagningsprov som organiseras i institutionens egen regi.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.

1612

Vidareutbildning
Anslag 2011

Anslag 2010

505 752

Genomförande 2009

499 335

575 383,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Organisationen av vidareutbildnings- och omskolningskurser inklusive språkkurser som genomförs interinstitutionellt. I
välmotiverade fall kan en del av anslagen användas till att organisera kurser inom institutionen.
— Utgifterna för inköp eller framställning av undervisningsmateriel och för särskilda studier utförda av experter för utform
ning och genomförande av utbildningsprogram.
— Yrkesutbildning som ökar medvetandet om frågor som gäller funktionshindrade personer och utbildningsinsatser när det
gäller lika möjligheter samt rådgivning i karriärfrågor, särskilt upprättande av merit- och kompetenssammanställningar.
— Tjänsteresor.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.
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162

Tjänsteresor
Anslag 2011

Anslag 2010

521 335

Genomförande 2009

521 335

467 000,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 71 samt artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Detta anslag ska täcka utgifter för transportkostnader och betalning av dagtraktamenten, liksom tillfälliga eller exceptionella
utgifter som uppstått vid utövande av tjänsteuppdrag.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR.
163

Verksamhet som berör all personal knuten till institutionen

1630

Socialt stöd
Anslag 2011

Anslag 2010

41 500

Genomförande 2009

21 500

63 500,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 9.3 tredje stycket och artikel 76.
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Verksamhet inom ramen för en interinstitutionell politik för att gynna funktionshindrade i följande kategorier:
— Tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst.
— Makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst.
— Barn för vilka försörjningsplikt föreligger enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
— Inom budgetens ramar och sedan eventuella nationella rättigheter i antingen uppehållslandet eller ursprungslandet ej
längre kan utnyttjas, ska anslaget täcka andra nödvändiga utgifter än läkarutgifter som är en följd av handikappet och
som är välgrundade och som inte ersätts genom det gemensamma sjukförsäkringssystemet.
— Insatser till förmån för tjänstemän och andra anställda som befinner sig i en särskilt svår situation.
— Beviljande av ett bidrag till personalkommittén och mindre utgifter till socialt stöd.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.
1632

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda samt andra sociala aktiviteter
Anslag 2011

Anslag 2010

197 500

Genomförande 2009

197 500

101 714,00

Anmärkningar
Detta anslag ska uppmuntra och finansiellt stödja varje initiativ som har till syfte att främja den sociala samvaron mellan
anställda av olika nationaliteter, i form av bidrag till personalens klubbar och sport- och kulturaktiviteter, samt bidra till att täcka
omkostnaderna i samband med ett permanent fritidscentrum (kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurang).
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Det ska också täcka Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs bidrag för att främja den sociala och kulturella verksamhet
och sport- och utbildningsverksamhet som bedrivs vid Europeiska centret för samarbete mellan institutionerna i Overijse.
Detta anslag är även avsett att täcka annat stöd än det som ingår i andra artiklar i detta kapitel (hemhjälp etc.).
1634

Hälsovård
Anslag 2011

Anslag 2010

85 000

Genomförande 2009

80 000

63 500,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II.
Detta anslag är avsett att täcka driftsutgifter för läkarmottagningarna, inbegripet inköp av materiel, farmaceutiska produkter
m.m., utgifter för förebyggande läkarundersökningar, utgifter för invaliditetskommitténs verksamhet samt utgifter för tjänster
som tillhandahålls av utomstående experter, som bedöms nödvändiga av den medicinska personalen.
Det ska också täcka utgifter för inköp av vissa arbetshjälpmedel som bedöms nödvändiga av medicinska skäl.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 500 EUR.
1636

Restauranger och matsalar
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka restaurangens driftsutgifter.
1638

Centrum för spädbarn och övriga daghem
Anslag 2011

Anslag 2010

530 000

Genomförande 2009

550 000

438 819,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs andel av utgifterna för olika typer av daghem.
Det inkomstbelopp från föräldraavgifter som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen
beräknas till 10 000 EUR.
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AVDELNING 2
FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 2 0
200

Fastigheter

2000

Hyror

2001

Inköp av fastigheter

2005

Uppförande av byggnader

2008

2009

2 076 000

2 050 000

1 960 130,—

Icke-differentierade anslag

10 990 603

10 978 298

10 843 065,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Tomträttsavgälder och liknande utgifter

2003

2007

Icke-differentierade anslag

Inredning av lokaler
Icke-differentierade anslag

322 457

238 809

192 630,—

Icke-differentierade anslag

57 163

35 967

31 806,—

Andra utgifter avseende fastigheter

Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom
p.m.

p.m.

Artikel 2 0 0 – Totalt

13 446 223

13 303 074

13 027 631,—

Icke-differentierade anslag

2 532 670

2 657 269

2 423 667,—

Icke-differentierade anslag

1 077 996

1 077 627

1 063 737,—

Icke-differentierade anslag

2 093 295

2 055 503

1 772 552,—

Icke-differentierade anslag

202

Utgifter avseende fastigheter

2022

Städning och underhåll

2024

Energiförbrukning

2026

Säkerhet och bevakning

2028

0,—

Försäkringar
Icke-differentierade anslag

141 094

130 930

123 742,—

Artikel 2 0 2 – Totalt

5 845 055

5 921 329

5 383 698,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

19 291 278

19 224 403

18 411 329,—

1 584 210

1 204 774

1 324 471,—

KAPITEL 2 1
210

Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och
telekommunikationer

2100

Inköp, arbeten, service och underhåll av hårdvara och programvara
Icke-differentierade anslag
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KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL (forts.)
KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIV VERKSAMHET
KAPITEL 2 5 — OPERATIV VERKSAMHET
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

210

(forts.)

2102

Externa tjänster för utveckling, användning och underhåll av programvara
och system

2103

212

Anslag 2010

Genomförande 2009

Icke-differentierade anslag

1 905 815

2 039 583

1 877 444,—

Icke-differentierade anslag

1 532 047

754 319

585 228,—

Artikel 2 1 0 – Totalt

5 022 072

3 998 676

3 787 143,—

Icke-differentierade anslag

213 269

182 590

196 665,—

Icke-differentierade anslag

1 002 196

870 368

845 271,—

Icke-differentierade anslag

110 400

110 400

78 405,—

KAPITEL 2 1 TOTALT

6 347 937

5 162 034

4 907 484,—

Icke-differentierade anslag

231 398

314 438

251 437,—

Icke-differentierade anslag

5 000

20 000

17 000,—

Icke-differentierade anslag

40 000

40 000

27 106,—

Icke-differentierade anslag

130 000

200 000

114 234,—

Icke-differentierade anslag

127 388

137 277

104 673,—

KAPITEL 2 3 TOTALT

533 786

711 715

514 450,—

215 000

215 000

264 320,—

587 745

587 745

521 951,—

Telekommunikationer

Inventarier

214

Teknisk utrustning och tekniska installationer

216

Fordon

KAPITEL 2 3
230

Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar

231

Finansiella utgifter

232

Utgifter för juridisk hjälp och skadestånd

236

Porto och andra leveransutgifter

238

Övriga löpande administrativa utgifter

KAPITEL 2 5
254

Sammanträden, konferenser, kongresser, seminarier m.m.

2540

Diverse utgifter för interna sammanträden
Icke-differentierade anslag

2542

Diverse utgifter för organisation av och deltagande i konferenser, kongres
ser och sammanträden
Icke-differentierade anslag
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KAPITEL 2 5 — OPERATIV VERKSAMHET (forts.)
KAPITEL 2 6 — KOMMUNIKATION, PUBLIKATIONER OCH INKÖP AV DOKUMENTATION
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

254

(forts.)

2544

Kostnader för organisationen av rådgivande utskottets för industriell
omvandling (CCMI) arbete

2548

Genomförande 2009

105 000

105 000

45 833,—

Icke-differentierade anslag

139 000

139 000

75 000,—

Icke-differentierade anslag

8 866 667

8 600 000

8 127 599,—

Artikel 2 5 4 – Totalt

9 913 412

9 646 745

9 034 703,—

KAPITEL 2 5 TOTALT

9 913 412

9 646 745

9 034 703,—

Icke-differentierade anslag

825 000

875 000

866 463,—

Icke-differentierade anslag

563 000

513 000

407 196,—

Icke-differentierade anslag

500 000

500 000

570 000,—

Artikel 2 6 0 – Totalt

1 888 000

1 888 000

1 843 659,—

Icke-differentierade anslag

175 000

175 000

165 555,—

Icke-differentierade anslag

182 357

182 357

194 186,—

Icke-differentierade anslag

43 656

43 656

39 968,—

Icke-differentierade anslag
2546

Anslag 2010

Kostnader för institutionens mottagnings- och representationsplikter

Konferenstolkar

KAPITEL 2 6
260

Kommunikation, information och publikationer

2600

Kommunikation

2602

2604

Publikationer och lansering av dessa

Europeiska unionens officiella tidning

262

Inköp av information, dokumentation och arkivering

2620

Studier, forskning och hearingar

2622

2624

Dokumentation och bibliotek

Arkivering och därmed tillhörande arbeten

Artikel 2 6 2 – Totalt

401 013

401 013

399 709,—

KAPITEL 2 6 TOTALT

2 289 013

2 289 013

2 243 368,—

Avdelning 2 – Totalt

38 375 426

37 033 910

35 111 334,—
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AVDELNING 2
FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

Anmärkningar
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 60.
När anslaget är avsett att täcka köp av utrustning eller tjänster, eller kontrakt för tillhandahållande av detta, ska institutionen
samråda med övriga institutioner om de villkor som var och en av dem har erhållit.

200

Fastigheter

2000

Hyror
Anslag 2011

Anslag 2010

2 076 000

Genomförande 2009

2 050 000

1 960 130,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka hyra för byggnader och hyreskostnader knutna till sammanträden som hålls i byggnader som
inte används permanent.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.

2001

Tomträttsavgälder och liknande utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

10 990 603

Genomförande 2009

10 978 298

10 843 065,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka tomträttsavgälder och andra liknande utgifter som institutionen är skyldig att betala enligt
hyrköpsavtal.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.

2003

Inköp av fastigheter
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka förvärv av fastigheter. Bidrag beträffande mark och färdigställande av denna kommer att ges i
enlighet med budgetförordningen.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.
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KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED (forts.)

2 0 0 (forts.)

2005

Uppförande av byggnader
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka eventuella anslag för uppförande av byggnader.

2007

Inredning av lokaler
Anslag 2011

Anslag 2010

322 457

Genomförande 2009

238 809

192 630,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för särskilda arbeten som kabeldragning och säkerhet samt arbete i samband med res
taurangen osv. samt övriga kostnader i samband med inredningsarbeten, bland annat kostnader för arkitekt eller ingenjör m.m.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.

2008

Andra utgifter avseende fastigheter
Anslag 2011

Anslag 2010

57 163

Genomförande 2009

35 967

31 806,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Fastighetsutgifter som inte särskilt omfattas av andra artiklar i detta kapitel, bland annat tekniskt bistånd och arkitekthjälp
i samband med studier, förberedelser, uppföljning och underhåll eller arbete i fastigheterna.
— Utgifter för anpassning av byggnaderna för funktionshindrade anställda vid och besökare till Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén. Åtgärderna identifierades vid en utvärdering av tillgängligheten för personer med funktionshinder. Slut
satserna av denna har redan antagits.
— Avgifter som utgör en ersättning för samhällsservice.

2009

Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för institutionens eventuella investeringar i fast egendom.
Det är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det förts över till andra budgetposter enligt bestämmelserna i
budgetförordningen.
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KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED (forts.)

202

Utgifter avseende fastigheter

2022

Städning och underhåll
Anslag 2011

Anslag 2010

2 532 670

Genomförande 2009

2 657 269

2 423 667,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för städning och underhåll av lokaler, hissar, uppvärmning, luftkonditioneringssystem,
branddörrar samt råttutrotning, målning, reparation, uppsnyggning av byggnader och deras omgivning, inbegripet kostnader
för studier, analyser, tillstånd, uppfyllande av Emas-normer (miljöstyrning och miljörevisionsordning) osv.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.
2024

Energiförbrukning
Anslag 2011

Anslag 2010

1 077 996

Genomförande 2009

1 077 627

1 063 737,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bland annat utgifter för förbrukningen av vatten, gas, elektricitet samt för uppvärmning.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.
2026

Säkerhet och bevakning
Anslag 2011

Anslag 2010

2 093 295

Genomförande 2009

2 055 503

1 772 552,00

Anmärkningar
Detta anslag är i huvudsak avsett att täcka utgifter för bevakning och övervakning av byggnaderna.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.
2028

Försäkringar
Anslag 2011

Anslag 2010

141 094

Genomförande 2009

130 930

123 742,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka försäkringspremier.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR.
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

Anmärkningar
När anslaget är avsett att täcka köp av utrustning eller tjänster, eller kontrakt för tillhandahållande av detta, ska institutionen
samråda med övriga institutioner om de villkor som var och en av dem har erhållit.
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KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL (forts.)

210

Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer

2100

Inköp, arbeten, service och underhåll av hårdvara och programvara
Anslag 2011

Anslag 2010

1 584 210

Genomförande 2009

1 204 774

1 324 471,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara för institutionen
och arbeten i samband med detta.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.

2102

Externa tjänster för utveckling, användning och underhåll av programvara och system
Anslag 2011

Anslag 2010

1 905 815

Genomförande 2009

2 039 583

1 877 444,00

Anmärkningar
Detta anslag ska täcka kostnader för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag i samband med driften av datacen
trumet och nätverket, skapande och underhåll av programvara, användarstöd, inbegripet stöd till ledamöter, genomförandet av
undersökningar samt utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.

2103

Telekommunikationer
Anslag 2011

Anslag 2010

1 532 047

Genomförande 2009

754 319

585 228,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka fasta abonnemangsavgifter och kostnader för kabel- eller radiokommunikationer (fast och mobil
telefoni, television) och utgifter för nätverk för dataöverföring och telematiktjänster. Det täcker också medfinansiering av leda
möternas och delegaternas telekommunikationsutrustning som gör det möjligt för dem att på elektronisk väg ta emot hand
lingar från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.

212

Inventarier
Anslag 2011

Anslag 2010

213 269

Genomförande 2009

182 590

196 665,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll och reparationer av inventarier, och särskilt inköp av ergonomiska kon
torsmöbler samt utbyte av utnötta och skadade inventarier och kontorsmaskiner.
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KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL (forts.)

2 1 2 (forts.)

När det gäller konstverk är detta anslag avsett att täcka kostnaderna för såväl förvärvande av konst som inköp av särskild mate
riel samt även löpande kostnader i samband härmed, bland annat kostnaderna för inramning, restaurering, rengöring, försäk
ring och tillfälliga transporter.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

214

Teknisk utrustning och tekniska installationer
Anslag 2011

Anslag 2010

1 002 196

Genomförande 2009

870 368

845 271,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer, bland
annat
— diverse teknisk utrustning och tekniska installationer, fasta och rörliga, för publicering, arkivering, säkerhet, restauranger,
fastigheter osv.,
— utrustning särskilt i tryckeriet, i arkiven, inom telefontjänsten, i personalmatsalar, i personalbutiker, för säkerhet, för kon
ferensteknik, inom den audiovisuella sektorn osv.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 35 000 EUR.

216

Fordon
Anslag 2011

Anslag 2010

110 400

Genomförande 2009

110 400

78 405,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med köp, underhåll, drift och reparation av fordon (fordons- och cykelpar
ken) och hyra av bilar, taxibilar, bussar och lastbilar, med eller utan förare, inklusive nödvändiga försäkringar.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 4 000 EUR.

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIV VERKSAMHET

230

Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar
Anslag 2011

Anslag 2010

231 398

Genomförande 2009

314 438

251 437,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel, tryckerimateriel, tryckning samt viss
extern tryckning.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR.
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KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIV VERKSAMHET (forts.)

231

Finansiella utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

5 000

Genomförande 2009

20 000

17 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (kommissioner, agio och diverse utgifter) och andra finansiella utgifter inklusive
utgifter i samband med finansiering av fastigheter.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 100 EUR.
232

Utgifter för juridisk hjälp och skadestånd
Anslag 2011

Anslag 2010

40 000

Genomförande 2009

40 000

27 106,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Kostnader som unionens eller enskilda nationers domstolar ådömer Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att
bära, juridisk rådgivning, inköp av juridisk litteratur, andra utgifter för juridisk hjälp före eller under rättegång där rätts
tjänsten deltar.
— Skadeståndsersättningar, räntor samt eventuella tillhörande skulder som anges i artikel 8.3 i budgetförordningen.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.
236

Porto och andra leveransutgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

130 000

Genomförande 2009

200 000

114 234,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto, expedition och vidarebefordran med post eller privata budfirmor.
238

Övriga löpande administrativa utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

127 388

Genomförande 2009

137 277

104 673,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Försäkringar som inte uttryckligen finns under andra punkter.
— Inköp och underhåll av tjänste- och arbetskläder till vaktmästare, chaufförer och flyttpersonal, läkare och vårdpersonal samt
tekniker.
— Flyttutgifter och utgifter i samband därmed samt utgifter för utnyttjande av flyttfirmor o.d.
— Diverse driftsutgifter, såsom inköp av tidtabeller för järnvägs- och flygtransporter, offentliggörande av försäljning av begag
nad utrustning i tidningar etc.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 500 EUR.
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EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

KAPITEL 2 5 — OPERATIV VERKSAMHET

254

Sammanträden, konferenser, kongresser, seminarier m.m.

2540

Diverse utgifter för interna sammanträden
Anslag 2011

Anslag 2010

215 000

Genomförande 2009

215 000

264 320,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för förfriskningar och eventuellt en lätt förtäring och arbetsluncher eller -middagar vid
interna sammanträden.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.

2542

Diverse utgifter för organisation av och deltagande i konferenser, kongresser och sammanträden
Anslag 2011

Anslag 2010

587 745

Genomförande 2009

587 745

521 951,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna, inklusive representations- och logistikkostnaderna, i samband med dels Europeiska
ekonomiska och sociala kommitténs deltagande i konferenser, kongresser osv., dels hearingar, konferenser och möten av all
män eller specifik karaktär, som organiseras av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (inbegripet övergripande bidrag
vid anordnandet av dessa evenemang i samarbete med tredje part eller kostnader i samband med andra efterföljande evenemang).
Det ska också täcka alla kostnader för de möten som Europeiska ekonomiska och sociala kommittén anordnar med sina mot
svarigheter (däribland företrädare för det organiserade civila samhället) både inom Europeiska unionen och i tredjeland.
Detta anslag ska slutligen täcka kostnader i samband med att olika näringslivs- och samhällsorganisationer besöker Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén samt kostnader för verksamheten inom föreningen för tidigare ledamöter.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
250 000 EUR.

2544

Kostnader för organisationen av rådgivande utskottets för industriell omvandling (CCMI) arbete
Anslag 2011

Anslag 2010

105 000

Genomförande 2009

105 000

45 833,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med verksamheten inom rådgivande utskottet för industriell omvandling
(CCMI), med undantag för utgifter för resor och ersättningar för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ledamöter och
CCMI:s delegater.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.
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KAPITEL 2 5 — OPERATIV VERKSAMHET (forts.)

2 5 4 (forts.)

2546

Kostnader för institutionens mottagnings- och representationsplikter
Anslag 2011

Anslag 2010

139 000

Genomförande 2009

139 000

75 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med de mottagnings- och representationsplikter som institutionen har.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.

2548

Konferenstolkar
Anslag 2011

Anslag 2010

8 866 667

Genomförande 2009

8 600 000

8 127 599,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs utgifter för tolktjänster (som tillhandahålls av
en annan institution eller av frilanstolkar), inbegripet honorar, resekostnader och traktamenten.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.

KAPITEL 2 6 — KOMMUNIKATION, PUBLIKATIONER OCH INKÖP AV DOKUMENTATION

260

Kommunikation, information och publikationer

2600

Kommunikation
Anslag 2011

Anslag 2010

825 000

Genomförande 2009

875 000

866 463,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs kommunikation och information
när det gäller kommitténs mål och verksamhet, kostnader för att informera allmänheten och organisationer inom näringsliv och
samhälle, mediatisering av konferenser, kongresser osv., organisation och mediatisering av stora, offentliga evenemang, kultu
rella projekt eller EESK-arrangemang, särskilt det organiserade civila samhällets pris. Detta anslag är även avsett att täcka kost
naderna för materiel, tjänster, förbrukningsvaror och andra varor i samband med dessa evenemang.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.
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KAPITEL 2 6 — KOMMUNIKATION, PUBLIKATIONER OCH INKÖP AV DOKUMENTATION (forts.)

2 6 0 (forts.)

2602

Publikationer och lansering av dessa
Anslag 2011

Anslag 2010

563 000

Genomförande 2009

513 000

407 196,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs kostnader för publicering i alla former av medier,
med syfte att lansera publikationer och i allmänhet främja informationsspridning.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.
2604

Europeiska unionens officiella tidning
Anslag 2011

Anslag 2010

500 000

Genomförande 2009

500 000

570 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka tryckutgifterna för offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning samt portokostnader
och andra tillhörande kostnader.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
125 000 EUR.
262

Inköp av information, dokumentation och arkivering

2620

Studier, forskning och hearingar
Anslag 2011

Anslag 2010

175 000

Genomförande 2009

175 000

165 555,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett dels för hörande av sakkunniga på olika områden, dels för undersökningar som görs av kvalificerade exper
ter och forskningsinstitut enligt avtal.
2622

Dokumentation och bibliotek
Anslag 2011

Anslag 2010

182 357

Genomförande 2009

182 357

194 186,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Utvidgning och förnyelse av allmänna översiktsverk och uppdatering av bibliotekens verk.
— Prenumeration på tidningar och tidskrifter och abonnemang hos nyhetsbyråer på deras publikationer och onlinetjänster,
inklusive upphovsrättsliga kostnader för att mångfaldiga och sprida ovanstående i skriftlig och/eller elektronisk form, samt
avtal om leverans av pressammanfattningar och urklipp.
— Prenumerationer/abonnemang eller avtal om leverans av sammanfattningar och analyser av innehållet i tidskrifter eller
insamlandet på optiskt medium av artiklar ur dessa tidskrifter.
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KAPITEL 2 6 — KOMMUNIKATION, PUBLIKATIONER OCH INKÖP AV DOKUMENTATION (forts.)

2 6 2 (forts.)
2 6 2 2 (forts.)

— Användning av externa databaser med dokument och statistik (ej datorutrustning och kostnader för telekommunikation).
— Kostnaderna i samband med de förpliktelser som Europeiska ekonomiska och sociala kommittén åtagit sig inom ramen för
internationellt och/eller interinstitutionellt samarbete.
— Köp eller hyra av särskild materiel, inklusive materiel och/eller system av elektrisk, elektronisk och informationsteknisk art
för bibliotek, dokumentation och mediatek, samt externa tjänster för inköp, utveckling, installation, användning och under
håll av denna materiel och dessa system.
— Kostnader för tjänster knutna till bibliotekets verksamhet, i synnerhet i förhållande till kunderna (enkäter, analyser), system
för kvalitetsförvaltning etc.
— Arbetsmateriel och tjänster för inbindning och konservering för biblioteket, dokumentationen och mediateket.
— Utgifter för interna publikationer (broschyrer, undersökningar etc.), inklusive utrustning, och utgifter för meddelanden
(nyhetsbrev, videor, cd-rom etc.).
— Inköp av ordböcker, lexikon och andra verk för språkenheterna.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 500 EUR.
2624

Arkivering och därmed tillhörande arbeten
Anslag 2011

Anslag 2010

43 656

Genomförande 2009

43 656

39 968,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Utgifterna för bindningen av Europeiska unionens officiella tidning och olika dokument.
— Utgifter för externa tjänster för arkiveringsverksamhet, inbegripet sortering, klassificering och omklassificering av arkiv
material, utgifter för arkiveringstjänster, inköp och användande av arkivsamlingar lagrade på alternativa medier (mikro
film, disketter, magnetband etc.) samt köp, hyra och underhåll av särskild materiel (elektronisk, informationsteknisk
och elektrisk) och utgifter för publikationer på olika medier (broschyrer, cd-rom etc.).
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 500 EUR.
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AVDELNING 10
ÖVRIGA UTGIFTER
KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG
KAPITEL 10 1 — RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
KAPITEL 10 2 — RESERV FÖR ÖVERTAGANDE AV BYGGNADER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

KAPITEL 10 0
KAPITEL 10 0 TOTALT

KAPITEL 10 1

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

20 000

0,—

p.m.

20 000

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 10 2 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

KAPITEL 10 1 TOTALT

KAPITEL 10 2

TOTALSUMMA

128 573 837

20 000

0,—

123 173 749

116 692 835,—
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AVDELNING 10
ÖVRIGA UTGIFTER
KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

20 000

0,—

KAPITEL 10 1 — RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

KAPITEL 10 2 — RESERV FÖR ÖVERTAGANDE AV BYGGNADER
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—
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PERSONAL
Avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Kategori och lönegrad

2011
Fasta tjänster

Utanför kategori

2010
Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

1

Tillfälliga tjänster

1

AD 16
AD 15

6

AD 14

21

1

20

6
1

AD 13

32

3

21

1

AD 12

40

52

2

AD 11

28

28

AD 10

25

25

AD 9

20

11

19

5

AD 8

12

6

4

AD 7

29

2

17

2

AD 6

64

1

62

1

AD 5
Totalt AD

54

5

66

2

331

24

322

19

AST 11

5

4

AST 10

8

7

AST 9

16

AST 8

19

AST 7

44

1

15

1

15
1

39

2

AST 6

56

4

60

2

AST 5

36

1

43

7

AST 4

41

1

43

1

AST 3

56

3

54

1

AST 2

28

AST 1

45

1

47

26
2

Totalt AST

354

12

353

16

Totalsumma

685

36

675

35
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REGIONKOMMITTÉN

INKOMSTER
Europeiska unionens bidrag till att finansiera Regionkommitténs
utgifter för budgetåret 2011

Rubrik

Belopp

Utgifter

84 080 903

Egna inkomster

– 7 849 322

Bidrag

76 231 581
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EGNA INKOMSTER

AVDELNING 4
INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN
KAPITEL 4 0 — SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG
KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 4 0
400

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens
ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pen
sion

403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och leda
möter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

404

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas leda
möter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

437 055

370 054

381 759,—

KAPITEL 4 0 TOTALT

3 446 011

3 167 082

3 011 608,—

3 571 041

3 578 016,—

3 008 956
p.m.

2 797 028
p.m.

2 629 703,—
146,—

KAPITEL 4 1
410

Personalens avgifter till pensionssystemet

411

Personalens överföring eller inlösen av pensionsrättigheter

p.m.

p.m.

0,—

412

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda
med tjänstledighet av personliga skäl

p.m.

p.m.

0,—

4 303 311

KAPITEL 4 1 TOTALT

4 303 311

3 571 041

3 578 016,—

Avdelning 4 – Totalt

7 749 322

6 738 123

6 589 624,—
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AVDELNING 4
INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN
KAPITEL 4 0 — SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

400

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och perso
ner som erhåller pension
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

3 008 956

Budgetåret 2009

2 797 028

2 629 703,00

Anmärkningar
Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12.
Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Euro
peiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).

403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga
anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

146,00

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

404

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

437 055

Budgetåret 2009

370 054

381 759,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.

KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

410

Personalens avgifter till pensionssystemet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

4 303 311

Budgetåret 2009

3 571 041

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2.

3 578 016,00

I/394

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

REGIONKOMMITTÉN

KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET (forts.)

411

Personalens överföring eller inlösen av pensionsrättigheter
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 11.2 samt artiklarna 17 och 48 i bilaga VIII.
412

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 40.3 och 83.2.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 41 och 43.

Budgetåret 2009

0,—
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AVDELNING 5
INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION
KAPITEL 5 0 — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM
KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER
KAPITEL 5 2 — AVKASTNING PÅ INVESTERAT ELLER UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ÖVRIGA RÄNTOR
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 5 0
500

Inkomster från försäljning av lös egendom

5000

Inkomster från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål

p.m.

p.m.

0,—

5001

Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 5 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

502

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 0 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

510

Inkomster från uthyrning av inventarier och utrustning – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

511

Inkomster från uthyrning av fast egendom och återbetalning av avgifter
i samband därmed

5110

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

p.m.

p.m.

0,—

5111

Återbetalning av hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 5 1 1 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 1 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 1

KAPITEL 5 2
520

Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra rän
tor på institutionens konton

522

Ränta på förhandsfinansiering

100 000
p.m.

KAPITEL 5 2 TOTALT

100 000

100 000
p.m.
100 000

107 767,—
0,—
107 767,—
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KAPITEL 5 5 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH ARBETEN
KAPITEL 5 7 — ÖVRIGA 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

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts
till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar
av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning
sådana betalats ut – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

KAPITEL 5 5
550

0,—

Inkomster från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbe
ten som utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 5 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

570

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga
grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fon
der, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna
inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

573

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens admi
nistrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 7 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

580

Inkomster från ersättningar i samband med uthyrning – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

581

Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 8 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

551

KAPITEL 5 7

KAPITEL 5 8

KAPITEL 5 9
590

Övriga inkomster från administrativ verksamhet
KAPITEL 5 9 TOTALT

Avdelning 5 – Totalt

100 000

100 000

107 767,—

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

I/397
REGIONKOMMITTÉN

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

500

Inkomster från försäljning av lös egendom

5000

Inkomster från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av institutionens fordon.
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
5001

Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av annan lös institutionsegendom än transportmedel.
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
502

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
Artikeln omfattar också intäkter från försäljning av dessa produkter i elektronisk form.
KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER

510

Inkomster från uthyrning av inventarier och utrustning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
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KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER (forts.)

511

Inkomster från uthyrning av fast egendom och återbetalning av avgifter i samband därmed

5110

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.

5111

Återbetalning av hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.

KAPITEL 5 2 — AVKASTNING PÅ INVESTERAT ELLER UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ÖVRIGA RÄNTOR

520

Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

100 000

Budgetåret 2009

100 000

107 767,00

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för inkomster från avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på insti
tutionens konton.

522

Ränta på förhandsfinansiering
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för inkomster från ränta på förhandsfinansiering.

Budgetåret 2009

0,—
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KAPITEL 5 5 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH ARBETEN

550

Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklu
sive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.

551

Inkomster från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.

KAPITEL 5 7 — ÖVRIGA
VERKSAMHET

570

BIDRAG

OCH

ÅTERBETALNINGAR

I

SAMBAND

MED

INSTITUTIONENS

ADMINISTRATIVA

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.

571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje
institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
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KAPITEL 5 7 — ÖVRIGA
VERKSAMHET (forts.)

573

BIDRAG

OCH

ÅTERBETALNINGAR

I

SAMBAND

MED

INSTITUTIONENS

ADMINISTRATIVA

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
KAPITEL 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR

580

Inkomster från ersättningar i samband med uthyrning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
581

Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
Denna artikel omfattar även försäkringsersättningar av tjänstemäns löner vid olycksfall.
KAPITEL 5 9 — ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

590

Övriga inkomster från administrativ verksamhet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för övriga inkomster från administrativ verksamhet.

Budgetåret 2009

0,—
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AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 0 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

Rubrik

Budgetåret 2009

KAPITEL 9 0
900

Diverse inkomster

TOTALSUMMA

7 849 322

6 838 123

6 697 391,—
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AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER

900

Diverse inkomster
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för diverse inkomster.

Budgetåret 2009

0,—
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UTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel

Anslag 2011

Rubrik

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

10

INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

12

Anslag 2010

Genomförande 2009

7 965 688

7 139 001

6 695 384,—

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

44 399 998

42 118 109

39 226 904,—

14

ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA INSATSER

8 302 043

7 504 088

6 996 748,—

16

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITU
TIONEN

1 474 356

1 422 500

1 198 493,—

Avdelning 1 – Totalt

62 142 085

58 183 698

54 117 529,—

13 701 207

13 663 794

12 568 228,—

3 643 429

3 714 926,—

2

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE
DRIFTSUTGIFTER

20

FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

21

DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA
OCH UNDERHÅLL

3 880 760

Reserver (10 0)

115 000
3 995 760

3 643 429

3 714 926,—

23

ADMINISTRATIVA KOSTNADER

539 062

742 704

656 588,—

25

SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

773 363

709 325

750 501,—

Reserver (10 0)

26

22 000
795 363

709 325

750 501,—

SAKKUNSKAP OCH INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUK
TION OCH SPRIDNING

2 907 426

2 718 000

2 769 981,—

Avdelning 2 – Totalt

21 801 818

21 477 252

20 460 224,—

Reserver (10 0)

137 000
21 477 252

20 460 224,—

21 938 818

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

0,—

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

10 2

RESERV FÖR ÖVERTAGANDE AV BYGGNADER

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

0,—

137 000

Avdelning 10 – Totalt

137 000

TOTALSUMMA

84 080 903

79 660 950

74 577 753,—
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AVDELNING 1
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER
KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 1 0
100

Löner, ersättningar och tillägg

1000

Löner, ersättningar och tillägg
90 000

90 000

92 540,—

Icke-differentierade anslag

7 851 761

7 010 501

6 582 844,—

Artikel 1 0 0 – Totalt

7 941 761

7 100 501

6 675 384,—

Icke-differentierade anslag

23 927

38 500

20 000,—

KAPITEL 1 0 TOTALT

7 965 688

7 139 001

6 695 384,—

Icke-differentierade anslag

43 345 915

40 954 198

38 554 863,—

Icke-differentierade anslag

75 000

85 000

65 642,—

Icke-differentierade anslag

702 402

580 000

606 399,—

Artikel 1 2 0 – Totalt

44 123 317

41 619 198

39 226 904,—

p.m.

p.m.

0,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 2 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

Icke-differentierade anslag
1004

105

Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden samt därtill
hörande kostnader

Kurser för institutionens ledamöter

KAPITEL 1 2
120

Löner och andra ersättningar

1200

Löner och ersättningar

1202

1204

Övertid

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

122

Ersättningar efter anställningens upphörande i förtid

1220

Ersättningar vid indragning av tjänst i institutionens intresse
Icke-differentierade anslag

1222

129

Ersättningar i samband med definitivt frånträdande av tjänsten och särskilt
pensionssystem

Preliminärt anslag
Icke-differentierade anslag

276 681

498 911

0,—

KAPITEL 1 2 TOTALT

44 399 998

42 118 109

39 226 904,—
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KAPITEL 1 4 — ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA INSATSER
KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 1 4
140

Övriga anställda och extern personal

1400

Övriga anställda

1402

Icke-differentierade anslag

2 178 595

2 058 099

2 108 735,—

Icke-differentierade anslag

4 366 128

3 898 329

3 692 329,—

795 460

623 000

454 524,—

Icke-differentierade anslag

33 500

33 500

0,—

Artikel 1 4 0 – Totalt

7 373 683

6 612 928

6 255 588,—

Icke-differentierade anslag

347 200

310 000

210 000,—

Icke-differentierade anslag

581 160

581 160

531 160,—

Artikel 1 4 2 – Totalt

928 360

891 160

741 160,—

Tolktjänster

1404

Praktiktjänstgöring, bidrag och utbyte av tjänstemän

1408

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

Icke-differentierade anslag

142

Externa tjänster

1420

Tilläggsprestationer för översättningstjänsten

1422

149

Expertstöd i samband med den rådgivande verksamheten

Preliminärt anslag
Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 1 4 TOTALT

8 302 043

7 504 088

6 996 748,—

Icke-differentierade anslag

75 000

75 000

55 000,—

Icke-differentierade anslag

341 856

290 000

340 000,—

Artikel 1 6 1 – Totalt

416 856

365 000

395 000,—

Icke-differentierade anslag

500 000

500 000

429 000,—

20 000

14 707

2 500,—

Icke-differentierade anslag

25 000

25 000

24 993,—

Icke-differentierade anslag

72 500

77 793

KAPITEL 1 6
161

Personalförvaltning

1610

Diverse rekryteringsutgifter

1612

162

Vidareutbildning och omskolning av samt information till anställda

Tjänsteresor

163

Verksamhet som berör samtlig personal knuten till institutionen

1630

Socialt stöd
Icke-differentierade anslag

1632

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda samt andra sociala
aktiviteter

1633

Mobilitet/transporter
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KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN (forts.)
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

163

(forts.)

1634

Hälsovård
40 000

Icke-differentierade anslag
1636

Restauranger och matsalar

1638

Centrum för spädbarn och övriga daghem

Icke-differentierade anslag

Anslag 2010

p.m.

40 000

p.m.

Genomförande 2009

58 000,—

0,—

Icke-differentierade anslag

400 000

400 000

289 000,—

Artikel 1 6 3 – Totalt

557 500

557 500

374 493,—

KAPITEL 1 6 TOTALT

1 474 356

1 422 500

1 198 493,—

Avdelning 1 – Totalt

62 142 085

58 183 698

54 117 529,—
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AVDELNING 1
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

100

Löner, ersättningar och tillägg

1000

Löner, ersättningar och tillägg
Anslag 2011

Anslag 2010

90 000

Genomförande 2009

90 000

92 540,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kontorsutgifter för ledamöternas verksamhet inom Regionkommittén. Den andra delen av ansla
get ska täcka premier för olycksfalls- och sjukförsäkringar och särskilt stöd till funktionshindrade ledamöter.
1004

Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden samt därtill hörande kostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

7 851 761

Genomförande 2009

7 010 501

6 582 844,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utbetalningar till Regionkommitténs ledamöter och deras suppleanter i enlighet med gällande
bestämmelser för ersättning av resekostnader och traktamenten för res- och sammanträdesdagar.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR.
105

Kurser för institutionens ledamöter
Anslag 2011

Anslag 2010

23 927

Genomförande 2009

38 500

20 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att delvis täcka anmälningsavgifterna till språkkurser eller andra fortbildningsseminarier som Regionkom
mitténs ledamöter deltar i.
KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

Anmärkningar
Ett schablonavdrag på 5 % har gjorts på anslagen i detta kapitel.
120

Löner och andra ersättningar

1200

Löner och ersättningar
Anslag 2011

Anslag 2010

43 345 915

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Genomförande 2009

40 954 198

38 554 863,00
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KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA (forts.)

1 2 0 (forts.)
1 2 0 0 (forts.)

Detta anslag är främst avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges
i tjänsteförteckningen:
— Löner, familjetillägg, utlandstillägg och tillägg med anknytning till lön.
— Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom samt andra avgifter för social trygghet.
— Arbetsgivaravgiften till det gemensamma sjukförsäkringssystemet.
— Schablonmässiga ersättningar vid övertid.
— Övriga diverse ersättningar och tillägg.
— Utbetalningen av resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda, deras makar och underhållsberättigade från anställ
ningsorten till ursprungsorten.
— Korrigeringskoefficienterna för den del av lönen som överförs till ett annat land än det där anställningsorten är belägen.
— Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda
ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.
— Ersättningar om en provanställd tjänsteman avskedas på grund av uppenbar olämplighet.
— Ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställds kontrakt.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 3 000 EUR.
1202

Övertid
Anslag 2011

Anslag 2010

75 000

Genomförande 2009

85 000

65 642,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Detta anslag är avsett för betalning av övertid enligt de villkor som föreskrivs i ovannämnda bestämmelser.
1204

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst
Anslag 2011

Anslag 2010

702 402

Genomförande 2009

580 000

606 399,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst
eller vid förflyttning till en annan anställningsort.
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— Bosättningsbidrag, flyttbidrag och 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 lämnar 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.
122

Ersättningar efter anställningens upphörande i förtid

1220

Ersättningar vid indragning av tjänst i institutionens intresse
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 41 och 50 och bilaga IV.
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 lönegrad AD 16 och AD 15 som dragits in i tjänstens intresse.
Det är också avsett att täcka arbetsgivaravgifter för sjukförsäkringen och effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas
för dessa ersättningar.
1222

Ersättningar i samband med definitivt frånträdande av tjänsten och särskilt pensionssystem
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 72.
Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3518/85 av den 12 december 1985 om införande av särskilda åtgärder vid tjäns
temäns avgång från tjänsten inom Europeiska unionen till följd av Spaniens och Portugals anslutning (EGT L 335, 13.12.1985,
s. 56).
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Ersättningar som ska utbetalas enligt tjänsteföreskrifterna eller förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3518/85.
— Arbetsgivarens avgifter för försäkring mot olycksfall och sjukdom för mottagarna av ersättningarna.
— Effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för diverse ersättningar.
129

Preliminärt anslag
Anslag 2011

Anslag 2010

276 681

Genomförande 2009

498 911

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 65 och bilaga XI.

0,—

I/410

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

REGIONKOMMITTÉN

KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA (forts.)

1 2 9 (forts.)

Detta anslag är avsett att täcka effekten av eventuella justeringar av ersättningarna som rådet beslutat om under budgetåret.
Anslaget är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det förts över till andra budgetposter enligt bestämmelserna
i budgetförordningen.
KAPITEL 1 4 — ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA INSATSER

140

Övriga anställda och extern personal

1400

Övriga anställda
Anslag 2011

Anslag 2010

2 178 595

Genomförande 2009

2 058 099

2 108 735,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Detta anslag är avsett att i huvudsak täcka följande kostnader:
— Löner till övriga anställda, bland annat kontraktsanställda, interimsanställda och särskilda rådgivare (enligt anställningsvill
koren för övriga anställda i Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem, familje- och utlands
tillägg, tillägg för resor från anställningsorten till ursprungslandet samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som
tillämpas på löner till dessa anställda eller på ersättningar i samband med uppsägning av en kontraktsanställd persons
kontrakt.
— Arvoden till medicinsk och paramedicinsk personal, som betalas i egenskap av tjänsteleverantörer, och i vissa fall kostna
derna för att anställa tillfällig personal.
— Lön eller arvoden till konferenspersonal eller multimedieansvariga som anlitas vid ökad arbetsbelastning eller i särskilda
fall.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 13 000 EUR.
1402

Tolktjänster
Anslag 2011

Anslag 2010

4 366 128

Genomförande 2009

3 898 329

3 692 329,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tolktjänster.
Det är avsett att täcka honorar, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för anställda tolkar.
1404

Praktiktjänstgöring, bidrag och utbyte av tjänstemän
Anslag 2011

Anslag 2010

795 460

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Genomförande 2009

623 000

454 524,00
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Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Traktamenten, rese- och tjänstereseutgifter samt olycksfalls- och sjukförsäkring under praktikperioden.
— Utgifterna för personalutbyte mellan Regionkommittén och den offentliga sektorn i medlemsstaterna eller i andra länder
som särskilt anges i regelverket.
— Bidrag till genomförande av forskningsprojekt inom ramen för Regionkommitténs verksamhet som är av särskilt intresse
för den europeiska integrationen.
— Kostnader för program för utbildning av ungdomar i europeisk anda.

1408

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst
Anslag 2011

Anslag 2010

33 500

Genomförande 2009

33 500

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för externa tjänster som rör fastställande och utbetalning av förmåner för Region
kommitténs tjänstemän, tillfälligt anställda och övriga anställda. Eftersom sådana tjänster bland annat kan omfatta tjänster som
Europeiska kommissionens lönekontor tillhandahåller kommer samarbetet mellan institutionerna att förbättras, vilket kommer
att leda till att man kan dra nytta av storskaligheten och besparingar. Sådana tjänster kan bland annat omfatta följande:
— Överföring av pensionsrättigheter från och till ursprungslandet.
— Beräkning av pensionsrättigheter.
— Fastställande och utbetalning av flyttningsbidrag.
— Hantering av ärenden som gäller arbetslöshetsersättning och utbetalning av ersättning till personer som är berättigade till
detta.

142

Externa tjänster

1420

Tilläggsprestationer för översättningstjänsten
Anslag 2011

Anslag 2010

347 200

Genomförande 2009

310 000

210 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter hänförliga till översättning som utförts av externa kontraktspartner. Regionkommittén
använder regelbundet externa kontraktspartner för översättning, förutom i de fall då det rör sig om icke-EU-språk, där förfa
randen saknas.
De tjänster som eventuellt begärts av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ belastar också denna post, liksom
mellaninstitutionellt samarbete inom språktjänsten.
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1422

Expertstöd i samband med den rådgivande verksamheten
Anslag 2011

Anslag 2010

581 160

Genomförande 2009

581 160

531 160,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för kvalificerade sakkunniga som deltar i Regionkommitténs verksamhet, i enlighet
med bestämmelserna om resekostnadsersättning och traktamenten till sakkunniga, talare och forskare som deltar i Regionkom
mitténs verksamhet.
149

Preliminärt anslag
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 65 och bilaga XI.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Detta anslag är avsett att täcka effekten av eventuella justeringar av ersättningarna som rådet beslutat om under budgetåret.
Det är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det förts över till andra budgetposter enligt bestämmelserna i
budgetförordningen.
KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

161

Personalförvaltning

1610

Diverse rekryteringsutgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

75 000

Genomförande 2009

75 000

55 000,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III.
Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkom
mitténs 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) och beslut 2002/621/EG fattat av generalsekre
terarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrät
ten, 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).
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Utgifter för organisationen av de uttagningsprov som föreskrivs i artikel 3 i beslut 2002/621/EG och urval av kandidater
samt rese- och traktamentsutgifter för de sökande i samband med muntliga eller skriftliga prov inom ramen för uttagnings
provet, intresseanmälan som svar på utlysning av ledig tjänst, intervjuer och läkarbesök före anställningen.
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— Utgifter för urvalsförfarandena för tillfälligt anställda, kontraktsanställda och lokalanställda:
— Utgifter för försäkringar för de inbjudna kandidaterna.
— Utgifter som hänför sig till utvärderingsförfaranden kopplade till tilldelningen av kandidater till berörd tjänst.
— Offentliggörande av meddelanden om ledig tjänst i lämpliga medier.
— Övrigt.
I fall som är berättigade med hänsyn till verksamheten och i samråd med Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering
av personal får en del av detta anslag användas för uttagningsprov som organiseras i institutionens egen regi.

1612

Vidareutbildning och omskolning av samt information till anställda
Anslag 2011

Anslag 2010

341 856

Genomförande 2009

290 000

340 000,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Organisationen av vidareutbildnings- och omskolningskurser inklusive språkkurser som genomförs interinstitutionellt. I
välmotiverade fall kan en del av anslagen användas till att organisera kurser inom institutionen.
— Utgifterna för inköp eller framställning av undervisningsmateriel.
— Yrkesutbildning som ökar medvetandet om frågor som gäller funktionshindrade personer och utbildningsinsatser när det
gäller lika möjligheter samt rådgivning i karriärfrågor, särskilt upprättande av merit- och kompetenssammanställningar.

162

Tjänsteresor
Anslag 2011

Anslag 2010

500 000

Genomförande 2009

500 000

429 000,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 71 och artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transportkostnader och betalning av dagtraktamenten, liksom tillfälliga eller excep
tionella utgifter som uppstått vid utövande av tjänsteuppdrag.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

I/414

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

REGIONKOMMITTÉN

KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN (forts.)

163

Verksamhet som berör samtlig personal knuten till institutionen

1630

Socialt stöd
Anslag 2011

Anslag 2010

20 000

Genomförande 2009

14 707

2 500,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 9.3 tredje stycket och artikel 76.
Detta anslag är avsett att göra det möjligt att täcka följande utgifter:
— Verksamhet inom ramen för en interinstitutionell politik för att gynna funktionshindrade i följande kategorier:
— Tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst.
— Makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst.
— Barn för vilka försörjningsplikt föreligger enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
— Inom budgetens ramar och sedan eventuella nationella rättigheter i antingen uppehållslandet eller ursprungslandet ej
längre kan utnyttjas, ska anslaget täcka andra nödvändiga utgifter än läkarutgifter som är en följd av handikappet och
som är välgrundade och som inte ersätts genom det gemensamma sjukförsäkringssystemet.
— Insatser till förmån för tjänstemän och andra anställda som befinner sig i en särskilt svår situation.

1632

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda samt andra sociala aktiviteter
Anslag 2011

Anslag 2010

25 000

Genomförande 2009

25 000

24 993,00

Anmärkningar
Detta anslag ska uppmuntra och finansiellt stödja varje initiativ som har till syfte att främja den sociala samvaron mellan
anställda av olika nationaliteter, i form av bidrag till personalens klubbar och sport- och kulturaktiviteter, samt bidra till att täcka
omkostnaderna i samband med ett permanent fritidscentrum (kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurang).
Det är också avsett att täcka beviljande av ett bidrag till personalkommittén och mindre utgifter till socialt stöd samt Region
kommitténs bidrag för att främja den sociala och kulturella verksamhet och sport- och utbildningsverksamhet som bedrivs vid
Europeiska centret för samarbete mellan institutionerna i Overijse.
Detta anslag är även avsett att täcka annat stöd till personalen än det som ingår i andra artiklar i detta kapitel (hemhjälp etc.).

1633

Mobilitet/transporter
Anslag 2011

Anslag 2010

72 500

Genomförande 2009

77 793

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka alla åtgärder i mobilitetsplanen, som till exempel subventioner för att främja användningen av
kollektivtrafik, tjänstecyklar etc.
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1634

Hälsovård
Anslag 2011

Anslag 2010

40 000

Genomförande 2009

40 000

58 000,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II.
Detta anslag är avsett att täcka driftsutgifter för läkarmottagningarna på de sex arbetsorterna, inbegripet inköp av materiel, far
maceutiska produkter m.m., utgifter för förebyggande läkarundersökningar, utgifter för invaliditetskommitténs verksamhet samt
utgifter för tjänster som tillhandahålls av utomstående experter, som bedöms nödvändiga av den medicinska personalen.
Det är också avsett att täcka utgifter för inköp av vissa arbetshjälpmedel som bedöms nödvändiga av medicinska skäl.
1636

Restauranger och matsalar
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka restaurangernas och kafeteriornas driftsutgifter.
1638

Centrum för spädbarn och övriga daghem
Anslag 2011

Anslag 2010

400 000

Genomförande 2009

400 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka Regionkommitténs andel av utgifterna för olika typer av daghem.

289 000,00
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AVDELNING 2
FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 2 0
200

Fastigheter och utgifter i samband därmed

2000

Hyror

2001

Tomträttsavgälder och liknande utgifter

2003
2005
2007

Icke-differentierade anslag

1 469 170

1 430 835

1 361 088,—

Icke-differentierade anslag

7 832 145

7 829 819

7 546 458,—

Förvärv av fast egendom
Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Uppförande av byggnader
Inredning av lokaler
Icke-differentierade anslag

206 982

164 305

77 354,—

Icke-differentierade anslag

35 255

24 738

76 459,—

2008

Andra utgifter avseende fastigheter

2009

Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom
Icke-differentierade anslag

202

Utgifter avseende fastigheter

2022

Städning och underhåll

2024

Energiförbrukning

2026

Säkerhetsåtgärder och bevakning av byggnader

2028

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 0 0 – Totalt

9 543 552

9 449 697

9 061 359,—

Icke-differentierade anslag

1 804 836

1 895 188

1 691 740,—

Icke-differentierade anslag

768 204

768 573

464 931,—

Icke-differentierade anslag

1 489 413

1 456 956

1 264 439,—

Icke-differentierade anslag

95 202

93 380

85 759,—

Artikel 2 0 2 – Totalt

4 157 655

4 214 097

3 506 869,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

13 701 207

13 663 794

12 568 228,—

1 250 851

1 125 223

1 317 056,—

1 473 125

1 488 914

1 495 307,—

1 488 914

1 495 307,—

Försäkringar

KAPITEL 2 1
210

Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och
telekommunikationer

2100

Inköp, arbeten, service och underhåll av hårdvara och programvara

2102

Externa tjänster för utveckling, användning och underhåll av programvara
och system

Icke-differentierade anslag

Icke-differentierade anslag

Reserver (10 0)

115 000
1 588 125
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KAPITEL 2 3 — ADMINISTRATIVA KOSTNADER
KAPITEL 2 5 — SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

210

(forts.)

2103

Telekommunikationer

214

216

Genomförande 2009

Icke-differentierade anslag

271 866

253 207

167 920,—

Artikel 2 1 0 – Totalt

2 995 842

2 867 344

2 980 283,—

3 110 842

2 867 344

2 980 283,—

Icke-differentierade anslag

160 162

127 433

142 853,—

Icke-differentierade anslag

639 856

563 752

525 824,—

Reserver (10 0)
212

Anslag 2010

115 000

Inventarier
Teknisk utrustning och tekniska installationer
Fordon
Icke-differentierade anslag

84 900

84 900

65 966,—

KAPITEL 2 1 TOTALT

3 880 760

3 643 429

3 714 926,—

Reserver (10 0)

115 000
3 995 760

3 643 429

3 714 926,—

Icke-differentierade anslag

175 514

216 562

152 892,—

Icke-differentierade anslag

5 000

20 000

20 000,—

Icke-differentierade anslag

130 000

20 000

30 000,—

Icke-differentierade anslag

124 000

389 000

385 274,—

Icke-differentierade anslag

104 548

97 142

68 422,—

KAPITEL 2 3 TOTALT

539 062

742 704

656 588,—

Icke-differentierade anslag

110 150

110 150

134 000,—

Icke-differentierade anslag

34 800

34 800

6 940,—

Reserver (10 0)

22 000
56 800

34 800

6 940,—

444 038

361 562

423 061,—

KAPITEL 2 3
230

231

Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar
Finansiella utgifter

232

Rättskostnader och skadestånd

236

Porto och andra leveransutgifter

238

Övriga löpande administrativa utgifter

KAPITEL 2 5
254

Sammanträden, konferenser, kongresser, seminarier m.m.

2540

Interna sammanträden

2541

Observatörer

2542

Sammanträden, kongresser och konferenser
Icke-differentierade anslag
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KAPITEL 2 5 — SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER (forts.)
KAPITEL 2 6 — SAKKUNSKAP OCH INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

254

(forts.)

2546

Representationskostnader

Anslag 2010

Genomförande 2009

Icke-differentierade anslag

184 375

202 813

186 500,—

Artikel 2 5 4 – Totalt

773 363

709 325

750 501,—

795 363

709 325

750 501,—

773 363

709 325

750 501,—

795 363

709 325

750 501,—

Icke-differentierade anslag

674 422

484 996

544 898,—

Icke-differentierade anslag

864 268

864 268

798 221,—

Reserver (10 0)
KAPITEL 2 5 TOTALT
Reserver (10 0)

22 000

22 000

KAPITEL 2 6
260

Kommunikation och publikationer

2600

Utgifter för publicering, informationsspridning och deltagande i offentliga
arrangemang

2602

Allmänna publikationer

2604

Europeiska unionens officiella tidning

262

Inköp av dokumentation och arkivering

2620

Externt genomförda studier

2622

Dokumentation och bibliotek

2624

Arkiveringsutgifter

264

Icke-differentierade anslag

185 000

185 000

230 000,—

Artikel 2 6 0 – Totalt

1 723 690

1 534 264

1 573 119,—

Icke-differentierade anslag

499 353

499 353

564 316,—

Icke-differentierade anslag

156 196

156 196

139 028,—

Icke-differentierade anslag

120 187

120 187

114 790,—

Artikel 2 6 2 – Totalt

775 736

775 736

818 134,—

Utgifter för publikationer, information och deltagande i offentliga
arrangemang: informations- och kommunikationsverksamhet
Icke-differentierade anslag

408 000

408 000

378 728,—

KAPITEL 2 6 TOTALT

2 907 426

2 718 000

2 769 981,—

Avdelning 2 – Totalt

21 801 818

21 477 252

20 460 224,—

Reserver (10 0)

137 000
21 477 252

20 460 224,—

21 938 818

Anmärkningar
Under avdelning 2 stod de två kommittéernas samfunktioner 2010 för 23 635 886 EUR för Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén och 17 072 381 EUR för Regionkommittén.
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AVDELNING 2
FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

200

Fastigheter och utgifter i samband därmed

2000

Hyror
Anslag 2011

Anslag 2010

1 469 170

Genomförande 2009

1 430 835

1 361 088,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för hyra av fastigheter samt kostnader för hyra i samband med möten som äger rum
i de fastigheter som inte används permanent.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 9 500 EUR.

2001

Tomträttsavgälder och liknande utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

7 832 145

Genomförande 2009

7 829 819

7 546 458,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka tomträttsavgälder och andra liknande utgifter som institutionen är skyldig att betala enligt
hyrköpsavtal.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 500 EUR.

2003

Förvärv av fast egendom
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka förvärv av fastigheter. Bidrag beträffande mark och färdigställande av denna kommer att ges i
enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen.

2005

Uppförande av byggnader
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för eventuella anslag för uppförande av byggnader.

Genomförande 2009

0,—

I/420

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

REGIONKOMMITTÉN

KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED (forts.)

2 0 0 (forts.)

2007

Inredning av lokaler
Anslag 2011

Anslag 2010

206 982

Genomförande 2009

164 305

77 354,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för särskilda arbeten som kabeldragning, säkerhet, restaurang osv., samt övriga kostna
der i samband med inredningsarbeten, bl.a. kostnader för arkitekt eller ingenjör. Det omfattar även renoveringsprojekt inom
ramen för Emas i syfte att minska energiförbrukningen.
2008

Andra utgifter avseende fastigheter
Anslag 2011

Anslag 2010

35 255

Genomförande 2009

24 738

76 459,00

Anmärkningar
Detta anslag ska täcka fastighetsutgifter som inte särskilt omfattas av andra artiklar i detta kapitel, bl.a.
— utgifter för anpassning av byggnaderna för funktionshindrade anställda vid och besökare till Regionkommittén,
— avgifter som utgör en ersättning för samhällsservice,
— byggnadsteknisk rådgivning i samband med projekt för inredning av lokaler samt rättsliga avgifter avseende eventuella
köpoptioner för byggnader.
2009

Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för institutionens eventuella investeringar i fast egendom.
Anslaget är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det förts över till andra budgetposter enligt bestämmelserna
i budgetförordningen.
202

Utgifter avseende fastigheter

2022

Städning och underhåll
Anslag 2011

Anslag 2010

1 804 836

Genomförande 2009

1 895 188

1 691 740,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för städning och underhåll av lokaler, hissar, uppvärmning, luftkonditioneringssystem,
branddörrar samt råttutrotning, målning, reparation, uppsnyggning av byggnader och deras omgivning, inbegripet kostnader
för studier, analyser, tillstånd, uppfyllande av Emas-normer (gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning) osv.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 2 500 EUR.
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KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED (forts.)

2 0 2 (forts.)

2024

Energiförbrukning
Anslag 2011

Anslag 2010

768 204

Genomförande 2009

768 573

464 931,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bland annat utgifter för förbrukningen av vatten, gas, elektricitet samt för uppvärmning.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.

2026

Säkerhetsåtgärder och bevakning av byggnader
Anslag 2011

Anslag 2010

1 489 413

Genomförande 2009

1 456 956

1 264 439,00

Anmärkningar
Detta anslag är i huvudsak avsett att täcka utgifter för säkerhetsåtgärder och bevakning av byggnaderna.

2028

Försäkringar
Anslag 2011

Anslag 2010

95 202

Genomförande 2009

93 380

85 759,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka försäkringspremier.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 300 EUR.

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

210

Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer

2100

Inköp, arbeten, service och underhåll av hårdvara och programvara
Anslag 2011

Anslag 2010

1 250 851

Genomförande 2009

1 125 223

1 317 056,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara för institutionen
och arbeten i samband med detta.
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KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL (forts.)

2 1 0 (forts.)

2102

Externa tjänster för utveckling, användning och underhåll av programvara och system
Anslag 2011

2102

Anslag 2010

1 473 125
Reserver (10 0)

115 000

Totalt

1 588 125

Genomförande 2009

1 488 914

1 495 307,00

1 488 914

1 495 307,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag i samband med driften av
datacentrumet och nätverket, skapande och underhåll av programvara, användarstöd, inbegripet stöd till ledamöter, genomför
andet av undersökningar samt utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation.
Villkor för att frigöra reserven
Hälften av ökningen har placerats i reserven i väntan på mer detaljerade motiveringar.

2103

Telekommunikationer
Anslag 2011

Anslag 2010

271 866

Genomförande 2009

253 207

167 920,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka fasta abonnemangsavgifter och kostnader för kabel- eller radiokommunikationer (fast och mobil
telefoni, television) och utgifter för nätverk för dataöverföring och telematiktjänster.
Det inkomstbelopp som ska avsättas i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR.

212

Inventarier
Anslag 2011

Anslag 2010

160 162

Genomförande 2009

127 433

142 853,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll och reparationer av inventarier, och särskilt inköp av ergonomiska kon
torsmöbler samt utbyte av utnötta och skadade inventarier.
När det gäller konstverk är detta anslag avsett att täcka kostnaderna för såväl förvärvande av konst som inköp av särskild mate
riel samt även löpande kostnader i samband härmed, bland annat kostnaderna för inramning, restaurering, rengöring, försäk
ring och tillfälliga transporter.

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

I/423
REGIONKOMMITTÉN

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL (forts.)

214

Teknisk utrustning och tekniska installationer
Anslag 2011

Anslag 2010

639 856

Genomförande 2009

563 752

525 824,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer, bl.a.
— diverse teknisk utrustning och tekniska installationer, fasta och rörliga, för publicering, arkivering, säkerhet, restauranger,
fastigheter osv.,
— utrustning särskilt i tryckeriet, i arkiven, inom telefontjänsten, i personalmatsalar, i personalbutiker, för säkerhet, för kon
ferensteknik, inom den audiovisuella sektorn osv.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 8 400 EUR.

216

Fordon
Anslag 2011

Anslag 2010

84 900

Genomförande 2009

84 900

65 966,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med köp, underhåll, drift och reparation av fordon (fordons- och cykelpar
ken) och hyra av bilar, taxibilar, bussar och lastbilar, med eller utan förare, inklusive nödvändiga försäkringar.

KAPITEL 2 3 — ADMINISTRATIVA KOSTNADER

230

Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar
Anslag 2011

Anslag 2010

175 514

Genomförande 2009

216 562

152 892,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel, tryckerimateriel, tryckning samt viss
extern tryckning.

231

Finansiella utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

5 000

Genomförande 2009

20 000

20 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (kommissioner, agio och diverse utgifter) och andra finansiella utgifter inklusive
utgifter i samband med finansiering av fastigheter.
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KAPITEL 2 3 — ADMINISTRATIVA KOSTNADER (forts.)

232

Rättskostnader och skadestånd
Anslag 2011

Anslag 2010

130 000

Genomförande 2009

20 000

30 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Kostnader som unionens eller enskilda nationers domstolar ådömer Regionkommittén att bära, juridisk rådgivning, inköp
av juridisk litteratur, andra utgifter för juridisk hjälp före eller under rättegång där rättstjänsten deltar.
— Skadeståndsersättningar, räntor samt eventuella utestående skulder i detta sammanhang i enlighet med artikel 8.3 i
budgetförordningen.
236

Porto och andra leveransutgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

124 000

Genomförande 2009

389 000

385 274,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto, expedition och vidarebefordran med post eller privata budfirmor.
238

Övriga löpande administrativa utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

104 548

Genomförande 2009

97 142

68 422,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Försäkringar som inte uttryckligen finns under andra punkter.
— Inköp och underhåll av tjänste- och arbetskläder till vaktmästare, chaufförer och flyttpersonal, läkare och vårdpersonal samt
tekniker.
— Flyttutgifter och utgifter i samband därmed samt utgifter för utnyttjande av flyttfirmor o.d.
— Diverse utgifter, såsom dekorationer, donationer etc.
KAPITEL 2 5 — SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

254

Sammanträden, konferenser, kongresser, seminarier m.m.

2540

Interna sammanträden
Anslag 2011

Anslag 2010

110 150

Genomförande 2009

110 150

134 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för förfriskningar och eventuellt en lätt förtäring och arbetsluncher eller -middagar vid
interna sammanträden.
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KAPITEL 2 5 — SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER (forts.)

2 5 4 (forts.)

2541

Observatörer
Anslag 2011

2541

Anslag 2010

34 800
Reserver (10 0)

22 000

Totalt

56 800

Genomförande 2009

34 800

6 940,00

34 800

6 940,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resa och uppehälle för regionala och lokala företrädare för kandidatländer och län
der med särskilda förbindelser med Europeiska unionen när de deltar i Regionkommitténs verksamhet.
Villkor för att frigöra reserven
Anslaget placeras i reserven i väntan på att tidsschemat för anslutningen ska bekräftas.
2542

Sammanträden, kongresser och konferenser
Anslag 2011

Anslag 2010

444 038

Genomförande 2009

361 562

423 061,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna, inklusive representations- och logistikkostnaderna, i samband med dels Region
kommitténs deltagande i konferenser, kongresser, seminarier, symposier osv., dels hearingar, konferenser och möten av allmän
eller specifik karaktär, som organiseras av Regionkommittén (inbegripet övergripande bidrag vid anordnandet av dessa evene
mang i samarbete med tredje part eller kostnader i samband med andra efterföljande evenemang).
2546

Representationskostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

184 375

Genomförande 2009

202 813

186 500,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med de representationsplikter som institutionen har.
Anslaget är även avsett att täcka utgifter i samband med representation som vissa tjänstemän har på institutionens vägnar.
KAPITEL 2 6 — SAKKUNSKAP OCH INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

260

Kommunikation och publikationer

2600

Utgifter för publicering, informationsspridning och deltagande i offentliga arrangemang
Anslag 2011

Anslag 2010

674 422

Genomförande 2009

484 996

544 898,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för Regionkommitténs kommunikation och information, när det gäller kommitténs
mål och verksamhet, kostnader för att informera allmänheten, kulturella projekt och övriga kommittéarrangemang.
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KAPITEL 2 6 — SAKKUNSKAP OCH INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING (forts.)

2 6 0 (forts.)
2 6 0 0 (forts.)

Detta anslag är även avsett att täcka kostnaderna för materiel och audiovisuella tjänster i samband med dessa evenemang.
2602

Allmänna publikationer
Anslag 2011

Anslag 2010

864 268

Genomförande 2009

864 268

798 221,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka Regionkommitténs kostnader för publicering i alla former av media, med syfte att lansera publi
kationer och i allmänhet främja informationsspridning samt utgifterna för spridning och publicering i marknadsförings- och
informationssyfte.
2604

Europeiska unionens officiella tidning
Anslag 2011

Anslag 2010

185 000

Genomförande 2009

185 000

230 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka tryckutgifterna för offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning, samt portokostnader
och andra tillhörande kostnader.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 71 600 EUR.
262

Inköp av dokumentation och arkivering

2620

Externt genomförda studier
Anslag 2011

Anslag 2010

499 353

Genomförande 2009

499 353

564 316,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett för undersökningar som görs av externa kvalificerade experter och forskningsinstitut enligt avtal.
2622

Dokumentation och bibliotek
Anslag 2011

Anslag 2010

156 196

Genomförande 2009

156 196

139 028,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Utvidgning och förnyelse av allmänna översiktsverk och uppdatering av bibliotekens verk.
— Prenumerationer på tidningar och tidskrifter och abonnemang hos nyhetsbyråer på deras publikationer och online-tjänster,
inklusive upphovsrättsliga kostnader för att mångfaldiga och sprida ovanstående i skriftlig och/eller elektronisk form, samt
avtal om leverans av pressammanfattningar och urklipp.
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— Prenumerationer/abonnemang eller avtal om leverans av sammanfattning och analyser av innehållet i tidskrifter eller insam
landet på optiskt medium av artiklar ur dessa tidskrifter.
— Användning av externa databaser med dokument och statistik (ej datorutrustning och kostnader för telekommunikation).
— Kostnaderna i samband med de förpliktelser som Regionkommittén åtagit sig inom ramen för internationellt och/eller inter
institutionellt samarbete.
— Köp eller hyra av särskild materiel, inklusive materiel och/eller system av elektrisk, elektronisk och informationsteknisk art
för bibliotek, dokumentation och mediatek, samt externa tjänster för inköp, utveckling, installation, användning och under
håll av denna materiel och dessa system.
— Kostnader för tjänster knutna till bibliotekets verksamhet, i synnerhet i förhållande till kunderna (enkäter, analyser), system
för kvalitetsförvaltning etc.
— Arbetsmateriel och tjänster för inbindning och konservering för biblioteket, dokumentationen och mediateket.
— Utgifter för interna publikationer (broschyrer, undersökningar etc.), inklusive utrustning, och utgifter för meddelanden
(nyhetsbrev, videor, cd-rom etc.).
— Inköp av ordböcker, lexikon och andra referensarbeten för direktoratet för översättning.
2624

Arkiveringsutgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

120 187

120 187

114 790,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för externa tjänster för arkiveringsverksamhet, inbegripet sortering, klassificering och
omklassificering av arkivmaterial, utgifter för arkiveringstjänster, inköp och användande av arkivsamlingar lagrade på alterna
tiva media (mikrofilm, disketter, magnetband etc.) samt köp, hyra och underhåll av särskild materiel (elektronisk, informations
teknisk och elektrisk) och utgifter för publikationer på olika medier (broschyrer, cd-rom etc.).
264

Utgifter för publikationer,
kommunikationsverksamhet

information

Anslag 2011

och

deltagande

i

offentliga

Anslag 2010

408 000

arrangemang:

informations-

och

Genomförande 2009

408 000

378 728,00

Anmärkningar
Anvisningar (Regionkommittén) nr 002/2008 om finansieringen av Regionkommitténs ledamöters politiska aktiviteter och
informationsverksamhet.
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för ledamöternas politiska aktiviteter och informationsverksamhet i anslutning till
deras EU-uppdrag genom att:
— främja och stärka Regionkommitténs ledamöters roll genom verksamheten i de politiska grupperna,
— informera allmänheten om Regionkommitténs roll som institutionell företrädare för regionala och lokala myndigheter i
Europeiska unionen.
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REGIONKOMMITTÉN

AVDELNING 10
ÖVRIGA UTGIFTER
KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG
KAPITEL 10 1 — RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
KAPITEL 10 2 — RESERV FÖR ÖVERTAGANDE AV BYGGNADER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

KAPITEL 10 0
KAPITEL 10 0 TOTALT

KAPITEL 10 1
KAPITEL 10 1 TOTALT

KAPITEL 10 2
KAPITEL 10 2 TOTALT

Anslag 2010

Genomförande 2009

137 000

p.m.

0,—

137 000

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

137 000

TOTALSUMMA

84 080 903

79 660 950

74 577 753,—
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REGIONKOMMITTÉN

AVDELNING 10
ÖVRIGA UTGIFTER
KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG
Anslag 2011

Anslag 2010

137 000

Genomförande 2009

p.m.

0,—

Anmärkningar
1.

Punkt

2102

Externa tjänster för utveckling, användning och underhåll av programvara och
system

2.

Punkt

2541

Observatörer

115 000
22 000

Totalt

137 000

De anslag som är uppförda under detta kapitel är endast preliminära och kan bara användas efter det att de har förts över till
andra budgetposter i enlighet med budgetförordningen.
KAPITEL 10 1 — RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

KAPITEL 10 2 — RESERV FÖR ÖVERTAGANDE AV BYGGNADER
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

I/431
REGIONKOMMITTÉN

PERSONAL
Avsnitt VII – Regionkommittén
Regionkommittén
Tjänstegrupp och lönegrad

2011

2010
Tillfälligt anställda

Fast anställda

Utanför kategori

Fast anställda

Tillfälligt anställda

1

1

AD 16
AD 15

6

AD 14

12

1

6
9

AD 13

13

1

10

AD 12

25

3

26

1

4

AD 11

28

1

29

AD 10

18

4

19

3

AD 9

9

1

7

3

AD 8

29

2

22

AD 7

39

1

25

3

AD 6

81

9

76

7

AD 5
AD totalt

26

1

41

3

286

25

270

25

AST 11

3

2

AST 10

5

5

AST 9

2

2

AST 8

8

8

AST 7

14

2

13

1

AST 6

20

1

19

1

AST 5

39

5

36

5

AST 4

32

3

29

3

AST 3

24

1

28

2

AST 2

41

2

36

2

AST 1

11
AST totalt

199

Totalsumma

485

Total personalstyrka

19

524 (1) (2)

14

197

39

467

14
39
506 (3)

(1) Effekterna av det faktum att vissa tjänster besätts på deltid kan kompenseras genom anställning av ytterligare personal inom ramen för det antal tjänster som därmed blir
lediga i varje tjänstegrupp.
(2) Varav en AD 14, en AD 9, en AD 6, en AD 5, en AST 7 och en AST 5 som är tillfälliga tjänster vid ordförandens kansli; en AD 13, tre AD 12, en AD 11, fyra AD 10,
två AD 8, en AD 7, fem AD 6, en AST 7, en AST 6, fyra AST 5, tre AST 4, en AST 3 och två AST 2 som är tillfälliga tjänster vid de politiska grupperna; två AD 6 som
är tillfälliga tjänster inom översättningstjänsten och en AD 6 som är en tillfällig tjänst inom direktoratet för kommunikation, press och protokollfrågor.
(3) Varav en AD 14, en AD 9, en AD 6, en AD 5, en AST 7 och en AST 5 som är tillfälliga tjänster vid ordförandens kansli; fyra AD 12, tre AD 10, två AD 9, tre AD 7, tre
AD 6, åtta AD 5, en AST 6, fyra AST 5, tre AST 4, två AST 3 och två AST 2 som är tillfälliga tjänster vid de politiska grupperna; en AD 6 som är en tillfällig tjänst inom
översättningstjänsten och två AD 6 som är tillfälliga tjänster inom direktoratet för kommunikation, press och protokollfrågor.
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EUROPEISKA OMBUDSMANNEN

INKOMSTER
Europeiska unionens bidrag till att finansiera
Europeiska ombudsmannens utgifter för budgetåret 2011

Rubrik

Belopp

Utgifter

9 427 395

Egna inkomster

– 1 098 404

Bidrag

8 328 991
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EUROPEISKA OMBUDSMANNEN

EGNA INKOMSTER

AVDELNING 4
INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN
KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR
KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 4 0
400

404

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens
ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pen
sion

546 866

558 683

481 433,—

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens leda
möter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

58 425

50 682

55 109,—

KAPITEL 4 0 TOTALT

605 291

609 365

536 542,—

493 113

462 713

418 018,—

KAPITEL 4 1
410

Personalens avgifter till pensionssystemet

411

Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter

p.m.

p.m.

0,—

412

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och övriga anställda med
tjänstledighet av personliga skäl

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 4 1 TOTALT

493 113

462 713

418 018,—

Avdelning 4 – Totalt

1 098 404

1 072 078

954 560,—
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EUROPEISKA OMBUDSMANNEN

AVDELNING 4
INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN
KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR

400

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och perso
ner som erhåller pension
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

546 866

Budgetåret 2009

558 683

481 433,00

Anmärkningar
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 leda
möter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter 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 Euro
peiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).
Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombuds
mannens ämbetsutövning (EGT L 113, 4.5.1994, s. 15), särskilt artikel 10.2 och 10.3.
404

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

58 425

Budgetåret 2009

50 682

55 109,00

Anmärkningar
Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12.
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och leda
möter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter och justitiesekreterare, samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare
(EGT 187, 8.8.1967, s. 1).
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a, och anställningsvillkoren för övriga anställda
i Europeiska unionen.
Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombuds
mannens ämbetsutövning (EGT L 113, 4.5.1994, s. 15), särskilt artikel 10.2 och 10.3.
KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

410

Personalens avgifter till pensionssystemet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

493 113

Budgetåret 2009

462 713

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2.

418 018,00
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EUROPEISKA OMBUDSMANNEN

KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET (forts.)

411

Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 4, artikel 11.2 och 11.3 samt artikel 48 i bilaga VIII.
412

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och övriga anställda med tjänstledighet av personliga skäl
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 40.3, samt artikel 17 i anställningsvillkoren för
övriga anställda i Europeiska unionen.
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EUROPEISKA OMBUDSMANNEN

AVDELNING 6
AVGIFTER OCH BIDRAG INOM RAMEN FÖR OLIKA UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM
KAPITEL 6 6 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

660

Övriga bidrag och ersättningar

6600

Övriga bidrag och återbetalningar – Inkomster avsatta för särskilda ända
mål

p.m.

p.m.

124 123,—

Artikel 6 6 0 – Totalt

p.m.

p.m.

124 123,—

KAPITEL 6 6 TOTALT

p.m.

p.m.

124 123,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

124 123,—

KAPITEL 6 6
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EUROPEISKA OMBUDSMANNEN

AVDELNING 6
AVGIFTER OCH BIDRAG INOM RAMEN FÖR OLIKA UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM
KAPITEL 6 6 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR

660

Övriga bidrag och ersättningar

6600

Övriga bidrag och återbetalningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

124 123,00

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18 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.
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EUROPEISKA OMBUDSMANNEN

AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

21 573,—

KAPITEL 9 0 TOTALT

p.m.

p.m.

21 573,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

21 573,—

Rubrik

Budgetåret 2009

KAPITEL 9 0
900

Diverse inkomster

TOTALSUMMA

1 098 404

1 072 078

1 100 256,—
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EUROPEISKA OMBUDSMANNEN

AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER

900

Diverse inkomster
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för diverse inkomster.

Budgetåret 2009

21 573,00
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I/443
EUROPEISKA OMBUDSMANNEN

UTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel

Anslag 2011

Rubrik

1

UTGIFTER FÖR MEDARBETARE VID INSTITUTIONEN

10

INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

12

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

14

ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

16

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
Avdelning 1 – Totalt

Anslag 2010

Genomförande 2009

529 704

670 000

507 659,—

6 477 905

6 243 775

5 447 989,—

363 186

360 000

304 816,—

61 000

53 000

25 974,—

7 431 795

7 326 775

6 286 438,—

2

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE
DRIFTSUTGIFTER

20

FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

479 200

472 000

453 504,—

21

INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP,
HYRA OCH UNDERHÅLL

107 000

87 000

110 574,—

23

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

784 000

750 000

902 966,—

1 370 200

1 309 000

1 467 044,—

Avdelning 2 – Totalt

3

UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM
INSTITUTIONEN UTFÖR

30

SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

235 000

226 000

162 185,—

32

EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING,
PRODUKTION OCH SPRIDNING

383 000

444 000

388 220,—

33

STUDIER OCH ANNAT STÖD

5 400

25 000

1 648,—

34

UTGIFTER I SAMBAND MED OMBUDSMANNENS UPPGIFTER

2 000

1 500

1 470,—

625 400

696 500

553 523,—

Avdelning 3 – Totalt

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

0,—

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

TOTALSUMMA

9 427 395

9 332 275

8 307 005,—
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EUROPEISKA OMBUDSMANNEN

AVDELNING 1
UTGIFTER FÖR MEDARBETARE VID INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER
KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 1 0
100

Löner, andra ersättningar och tillägg till lön

102

Övergångsersättningar

Icke-differentierade anslag

Icke-differentierade anslag
103

p.m.

360 000
p.m.

344 146,—
0,—

Pensioner

104

Utgifter för tjänsteresor

105

Språk- och datakurser

108

366 734

Icke-differentierade anslag

104 970

103 000

98 350,—

Icke-differentierade anslag

54 000

50 000

42 583,—

Icke-differentierade anslag

4 000

2 000

0,—

155 000

22 580,—

Ersättningar och utgifter då tjänsten tillträds och frånträds
Icke-differentierade anslag

p.m.

KAPITEL 1 0 TOTALT

529 704

670 000

507 659,—

Icke-differentierade anslag

6 449 905

6 187 275

5 393 377,—

Icke-differentierade anslag

3 000

1 500

1 505,—

Icke-differentierade anslag

25 000

55 000

53 107,—

Artikel 1 2 0 – Totalt

6 477 905

6 243 775

5 447 989,—

KAPITEL 1 2
120

Löner och andra rättigheter

1200

Löner, bidrag och andra ersättningar

1202

Övertidsersättning

1204

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

122

Ersättning vid förtida avgång

1220

Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse

1222

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjäns
temän och tillfälligt anställd personal

p.m.

p.m.

0,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 2 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

Icke-differentierade anslag

KAPITEL 1 2 TOTALT

6 477 905

6 243 775

5 447 989,—

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

I/445
EUROPEISKA OMBUDSMANNEN

KAPITEL 1 4 — ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER
KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 1 4
140

Övrig personal och externa personer

1400

Övrig personal

1404

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

180 186

180 000

135 413,—

Icke-differentierade anslag

183 000

180 000

169 403,—

Icke-differentierade anslag

Artikel 1 4 0 – Totalt

363 186

360 000

304 816,—

KAPITEL 1 4 TOTALT

363 186

360 000

304 816,—

Icke-differentierade anslag

8 000

8 000

4 596,—

Icke-differentierade anslag

45 000

37 000

17 000,—

Artikel 1 6 1 – Totalt

53 000

45 000

21 596,—

KAPITEL 1 6
161

Utgifter knutna till personaladministration

1610

Utgifter för rekrytering

1612

Vidareutbildning

163

Åtgärder till förmån för institutionens personal

1630

Socialt stöd
Icke-differentierade anslag

1632

p.m.

p.m.

0,—

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala
aktiviteter
Icke-differentierade anslag

8 000

8 000

4 378,—

Artikel 1 6 3 – Totalt

8 000

8 000

4 378,—

KAPITEL 1 6 TOTALT

61 000

53 000

25 974,—

Avdelning 1 – Totalt

7 431 795

7 326 775

6 286 438,—
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EUROPEISKA OMBUDSMANNEN

AVDELNING 1
UTGIFTER FÖR MEDARBETARE VID INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

100

Löner, andra ersättningar och tillägg till lön
Anslag 2011

Anslag 2010

366 734

Genomförande 2009

360 000

344 146,00

Anmärkningar
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och leda
möter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare
(EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artiklarna 4a, 11 och 14.
Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombuds
mannens ämbetsutövning (EGT L 113, 4.5.1994, s. 15).
Detta anslag är avsett att täcka löner, ersättningar och tillägg till ombudsmannens lön, nämligen institutionens avgifter till för
säkring mot olycksfall och yrkessjukdom, institutionens avgifter till sjukförsäkringen, födelsebidrag, ersättningar som utbetalas
i händelse av dödsfall, årliga läkarundersökningar etc.
Detta anslag är också avsett att täcka kostnaderna till följd av justeringskoefficienterna och eventuella justeringar av löner och
pensioner som rådet beslutat om under budgetåret.

102

Övergångsersättningar
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom, särskilt artikel 7.
Detta anslag är avsett att täcka övergångsersättningar, familjetillägg och justering av dessa med beaktande av bosättningsland.

103

Pensioner
Anslag 2011

Anslag 2010

104 970

Genomförande 2009

103 000

98 350,00

Anmärkningar
Förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom, särskilt artiklarna 8, 9, 15 och 18.
Detta anslag är avsett att täcka ålderspensioner och justering av dessa med beaktande av institutionsledamöternas bosättnings
land samt efterlevandepensioner för efterlevande makar och barn och justering av dessa med beaktande av bosättningsland.
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EUROPEISKA OMBUDSMANNEN

KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER (forts.)

104

Utgifter för tjänsteresor
Anslag 2011

Anslag 2010

54 000

Genomförande 2009

50 000

42 583,00

Anmärkningar
Förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom, särskilt artikel 6.
Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, dagtraktamenten vid tjänsteuppdrag samt extrakostnader eller exceptionella utgif
ter som uppstått vid tjänsteuppdrag.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
1 000 EUR.
105

Språk- och datakurser
Anslag 2011

Anslag 2010

4 000

Genomförande 2009

2 000

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för deltagande i språkkurser eller andra fortbildningsseminarier.
108

Ersättningar och utgifter då tjänsten tillträds och frånträds
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

155 000

22 580,00

Anmärkningar
Förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom, särskilt artikel 5.
Detta anslag är avsett att täcka ledamöternas resekostnader (även för familjemedlemmar) vid tillträde till eller frånträde av tjänst,
bosättnings- och flyttbidrag då de tillträder tjänsten eller lämnar institutionen samt ersättning för flyttkostnader vid tillträde till
eller frånträde av tjänst vid institutionen.
KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

120

Löner och andra rättigheter

1200

Löner, bidrag och andra ersättningar
Anslag 2011

Anslag 2010

6 449 905

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Genomförande 2009

6 187 275

5 393 377,00
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1 2 0 (forts.)
1 2 0 0 (forts.)

Detta anslag är främst 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 sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom samt andra sociala avgifter.
— Schablonersättningar för övertid.
— Diverse ersättningar och bidrag.
— Resekostnader för tjänstemän eller tillfälligt anställda, för medföljande och för personer gentemot vilka försörjningsplikt
föreligger, från anställningsorten till ursprungsorten.
— Effekterna av de justeringskoefficienter som tillämpas på lönerna och den del av ersättningen som överförs till ett annat
land än anställningslandet.
— Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda
ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.
1202

Övertidsersättning
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

3 000

1 500

1 505,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Detta anslag är avsett att täcka betalning av övertid enligt de villkor som föreskrivs i ovannämnda bestämmelser.
1204

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst
Anslag 2011

Anslag 2010

25 000

Genomförande 2009

55 000

53 107,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst
eller vid förflyttning till en annan anställningsort.
— Bosättningsbidrag, flyttbidrag och 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 lämnar 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.
— Ersättningar till provanställda tjänstemän som avskedas på grund av uppenbar olämplighet.
— Ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställds kontrakt.
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122

Ersättning vid förtida avgång

1220

Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 41 och 50 samt bilaga IV.
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 lönegrad AD 16 eller AD 15 som dragits in i tjänstens intresse.
Det är också avsett att täcka arbetsgivaravgifter för sjukförsäkringen och effekten av de justeringskoefficienter som tillämpas för
dessa ersättningar.
1222

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3518/85 av den 12 december 1985 om vidtagande av särskilda åtgärder vid avgång
från tjänsten för tjänstemän anställda vid Europeiska gemenskaperna med anledning av Spaniens och Portugals anslutning
(EGT L 335, 13.12.1985, s. 56) och rådets förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2688/95 av den 17 november 1995 om vidta
gande av särskilda åtgärder vid avgång från tjänsten för tjänstemän anställda vid Europeiska gemenskaperna med anledning av
Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning (EGT L 280, 23.11.1995, s. 1).
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 72.
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Ersättningar som ska utbetalas enligt tjänsteföreskrifterna eller ovannämnda förordningar.
— Arbetsgivaravgiften för ersättningsmottagarnas sjukförsäkring.
— Effekten av de justeringskoefficienter som tillämpas för diverse ersättningar.
KAPITEL 1 4 — ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

140

Övrig personal och externa personer

1400

Övrig personal
Anslag 2011

Anslag 2010

180 186

Genomförande 2009

180 000

135 413,00

Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Detta anslag är avsett att huvudsakligen täcka:
— Löner till övrig personal, bland annat kontraktsanställda, lokalt anställda och särskilda rådgivare (enligt anställningsvillko
ren för övriga anställda i Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem samt effekterna av de
justeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda.
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1 4 0 (forts.)
1 4 0 0 (forts.)

— Arvoden till personal som betalas som tjänsteleverantörer, och i vissa fall kostnaderna för att anställa tillfällig personal.

1404

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän
Anslag 2011

Anslag 2010

183 000

Genomförande 2009

180 000

169 403,00

Anmärkningar
Europeiska ombudsmannens beslut om praktikplatser och Europeiska ombudsmannens beslut om internationella, nationella och
regionala eller lokala tjänstemän som utlånats till ombudsmannens kontor.
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Traktamenten, rese- och tjänstereseutgifter samt olycksfalls- och sjukförsäkring under praktikperioden.
— Utgifterna för personalutbyte mellan ombudsmannen och den offentliga sektorn i medlemsstaterna eller i andra länder som
särskilt anges i regelverket.

KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

161

Utgifter knutna till personaladministration

1610

Utgifter för rekrytering
Anslag 2011

Anslag 2010

8 000

Genomförande 2009

8 000

4 596,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III.
Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkom
mitténs 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) och beslut 2002/621/EG fattat av generalsekre
terarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrät
ten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och EU-ombudsmannens representant av den 25 juli 2002 om hur
Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov skall organiseras och fungera (EGT L 197, 26.7.2002, s. 56).
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Utgifter för organisationen av de uttagningsprov som föreskrivs i artikel 3 i beslut 2002/621/EG samt rese- och trakta
mentsutgifter för de sökande i samband med intervjuer och läkarbesök före anställningen.
— Utgifter för att organisera förfarandena för att välja ut tjänstemän och övriga anställda.
I fall som berättigas av verksamheten och efter att ha rådfrågat Europeiska byrån för rekrytering av personal får detta anslag
användas för uttagningsprov som organiseras i institutionens egen regi.
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1 6 1 (forts.)

1612

Vidareutbildning
Anslag 2011

Anslag 2010

45 000

Genomförande 2009

37 000

17 000,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Utgifter för utbildning i syfte att förbättra personalens kompetens samt prestationerna och effektiviteten vid institutionen.
— Utgifter för resor och traktamenten vid tjänsteuppdrag samt ytterligare eller extraordinära utgifter i samband med dessa,
inklusive extra kostnader i samband med upprättande av resehandlingar och reservationer (annat än de i artikel 3 0 0).
163

Åtgärder till förmån för institutionens personal

1630

Socialt stöd
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 9.3 tredje stycket och artikel 76. Ombudsman
nens beslut av den 15 januari 2004 om regler för socialt stöd till tjänstemän och övriga anställda vid ombudsmannens kontor.
Detta anslag ska göra det möjligt att täcka följande utgifter:
— För följande kategorier inom ramen för en interinstitutionell politik som gynnar personer med funktionshinder:
— Tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst.
— Makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst.
— Barn för vilka försörjningsplikt föreligger enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen inom Europeiska unionen.
Inom budgetens ramar och sedan eventuella nationella rättigheter i antingen uppehållslandet eller ursprungslandet ej längre
kan utnyttjas, täcka ersättning för andra nödvändiga utgifter än läkarutgifter som är en följd av ett handikapp och som är
välgrundade och som inte täcks av det gemensamma sjukförsäkringssystemet.
— Insatser till förmån för tjänstemän och andra anställda som befinner sig i en särskilt svår situation.
1632

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter
Anslag 2011

Anslag 2010

8 000

Genomförande 2009

8 000

4 378,00

Anmärkningar
Detta anslag ska uppmuntra och finansiellt stödja varje initiativ som har till syfte att främja de sociala kontakterna mellan
anställda av olika nationaliteter, i form av bidrag till personalens klubbar, föreningar, kulturaktiviteter etc., och bidra till att täcka
omkostnaderna för aktiviteter som organiseras av personalkommittén (kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter, måltider etc.).
Dessutom ska det täcka ekonomiska bidrag till sociala aktiviteter institutionerna emellan.
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AVDELNING 2
FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA
KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL
KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 2 0
200

Fastigheter

2000

Hyror
Icke-differentierade anslag

479 200

472 000

453 504,—

Artikel 2 0 0 – Totalt

479 200

472 000

453 504,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

479 200

472 000

453 504,—

69 000

49 000

73 064,—

Icke-differentierade anslag

1 000

1 000

510,—

Artikel 2 1 0 – Totalt

70 000

50 000

73 574,—

Icke-differentierade anslag

20 000

20 000

20 000,—

Icke-differentierade anslag

17 000

17 000

17 000,—

KAPITEL 2 1 TOTALT

107 000

87 000

110 574,—

Icke-differentierade anslag

30 000

30 000

25 750,—

Icke-differentierade anslag

19 000

19 000

16 001,—

Icke-differentierade anslag

16 000

16 000

10 419,—

KAPITEL 2 1
210

Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande informationsteknik och
telekommunikationer

2100

Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara
Icke-differentierade anslag

2101

212

216

Inköp, installation, service och underhåll av utrustning för telekommuni
kationer

Inventarier
Fordon

KAPITEL 2 3
230

Administrativa utgifter

2300

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

2301

Porto och andra försändelsekostnader

2302

Telekommunikationer
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KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)
Artikel
Punkt
230

(forts.)

2303

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

2304

2305

Anslag 2011

Rubrik

232

Genomförande 2009

Icke-differentierade anslag

1 500

3 000

842,—

Icke-differentierade anslag

4 000

4 000

2 399,—

Övriga utgifter

Rättskostnader och skadestånd
Icke-differentierade anslag

231

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 0 – Totalt

70 500

72 000

55 411,—

Icke-differentierade anslag

640 000

608 000

785 000,—

Icke-differentierade anslag

73 500

70 000

62 555,—

KAPITEL 2 3 TOTALT

784 000

750 000

902 966,—

Avdelning 2 – Totalt

1 370 200

1 309 000

1 467 044,—

Översättning och tolkning

Stöd för verksamheter
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FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

200

Fastigheter

2000

Hyror
Anslag 2011

Anslag 2010

479 200

Genomförande 2009

472 000

453 504,00

Anmärkningar
Administrativt avtal mellan ombudsmannen och Europaparlamentet.
Detta anslag är avsett att täcka betalningen av ett standardbelopp till Europaparlamentet för de lokaler som Europaparlamentet
ställer till ombudsmannens förfogande inom sina fastigheter i Strasbourg och Bryssel. Det är avsett att täcka hyror, försäkringar,
vatten, elektricitet, uppvärmning, städning och underhåll, säkerhet och övervakning liksom diverse övriga lokalkostnader, däri
bland ombyggnad, reparationer och omändringar i de berörda lokalerna.
KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

Anmärkningar
När det gäller offentlig upphandling ska institutionen samråda med övriga institutioner om de avtalsvillkor som var och en av
dem erhållit.
210

Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande informationsteknik och telekommunikationer

2100

Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara
Anslag 2011

Anslag 2010

69 000

Genomförande 2009

49 000

73 064,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— anskaffning, hyra, service och underhåll av utrustning samt utveckling av mjukvara,
— hjälp i samband med drift och underhåll av system för databehandling,
— arbete med databehandling anförtrodd till tredje part och övriga utgifter för tjänster rörande databehandling.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
1 000 EUR.
2101

Inköp, installation, service och underhåll av utrustning för telekommunikationer
Anslag 2011

Anslag 2010

1 000

Genomförande 2009

1 000

510,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för hyra, service och underhåll av utrustning för telekommunikation och övriga kost
nader med anknytning till telekommunikation (nätverk för överföring, telefonväxlar, telefoner och liknande utrustning, telefax,
telexsystem, installeringskostnader osv.).
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KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL (forts.)

212

Inventarier
Anslag 2011

Anslag 2010

20 000

Genomförande 2009

20 000

20 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll och reparationer av inventarier, och särskilt inköp av ergonomiska kon
torsmöbler, samt utbyte av utnötta och skadade inventarier och kontorsmaskiner.
216

Fordon
Anslag 2011

Anslag 2010

17 000

Genomförande 2009

17 000

17 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med köp, underhåll, användning och reparation av fordon (tjänstefordon) och
hyra av bilar, taxibilar, bussar och lastbilar, med eller utan förare, inklusive nödvändiga försäkringar och betalning av eventuella
böter.
KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

230

Administrativa utgifter
Anmärkningar
När det gäller offentlig upphandling ska institutionen samråda med övriga institutioner om de avtalsvillkor som var och en av
dem erhållit.

2300

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar
Anslag 2011

Anslag 2010

30 000

Genomförande 2009

30 000

25 750,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel, materiel till tryckeri- och reproduktionsavdelningarna
osv.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
1 000 EUR.
2301

Porto och andra försändelsekostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

19 000

Genomförande 2009

19 000

16 001,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto, expedition och vidarebefordran med post eller privata budfirmor.
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2 3 0 (forts.)

2302

Telekommunikationer
Anslag 2011

Anslag 2010

16 000

Genomförande 2009

16 000

10 419,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka fasta abonnemangsavgifter och kostnader för kabel- eller radiokommunikationer (fast och mobil
telefoni, television) och utgifter för nätverk för dataöverföring och telematiktjänster.
2303

Utgifter i samband med finansiella transaktioner
Anslag 2011

Anslag 2010

1 500

Genomförande 2009

3 000

842,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (kommissioner, agio och diverse utgifter) och andra finansiella utgifter inklusive
utgifter i samband med finansiering av fastigheter.
Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR.
2304

Övriga utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

4 000

Genomförande 2009

4 000

2 399,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— försäkringar som inte uttryckligen finns under andra punkter,
— diverse administrativa utgifter såsom inköp av tidtabeller för järnvägs- och flygtransporter, annonsering i tidningar av för
säljning av begagnad utrustning etc.,
— förskottskonton i Bryssel och Strasbourg.
2305

Rättskostnader och skadestånd
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Alla kostnader som härrör från ombudsmannens mål inför EU-domstolen eller nationell domstol, kostnader för juridiska
tjänster, samt alla andra juridiska utgifter i eller utanför domstol.
— Skador, ränta och övriga fordringar som avses i artikel 8.3 i budgetförordningen.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
1 000 EUR.
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231

Översättning och tolkning
Anslag 2011

Anslag 2010

640 000

Genomförande 2009

608 000

785 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för alla extra tjänster, särskilt översättning och utskrift av årsrapporten och andra doku
ment, kontraktsanställda och tillfälligt anställda tolkar samt utgifter i samband härmed.
Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 5 000 EUR.
232

Stöd för verksamheter
Anslag 2011

Anslag 2010

73 500

Genomförande 2009

70 000

62 555,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka den generella förvaltningsavgift som ska betalas till Europaparlamentet för att täcka de perso
nalkostnader som uppkommit när detta tillhandahåller tjänster som ekonomisk redovisning, internrevision, hälsovård etc.
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AVDELNING 3
UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR
KAPITEL 3 0 — SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER
KAPITEL 3 2 — EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING
KAPITEL 3 3 — STUDIER OCH ANNAT STÖD
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 3 0
300

302

Utgifter för personalens tjänsteresor
Icke-differentierade anslag

143 000

141 000

117 436,—

Icke-differentierade anslag

17 000

17 000

11 730,—

Icke-differentierade anslag

40 000

40 000

6 654,—

Icke-differentierade anslag

35 000

28 000

26 365,—

KAPITEL 3 0 TOTALT

235 000

226 000

162 185,—

Icke-differentierade anslag

13 000

12 000

11 722,—

Icke-differentierade anslag

10 000

10 000

13 986,—

Artikel 3 2 0 – Totalt

23 000

22 000

25 708,—

Icke-differentierade anslag

360 000

422 000

362 512,—

Artikel 3 2 1 – Totalt

360 000

422 000

362 512,—

KAPITEL 3 2 TOTALT

383 000

444 000

388 220,—

Icke-differentierade anslag

5 400

Utgifter för mottagning och representation

303

Sammanträden i allmänhet

304

Interna sammanträden

KAPITEL 3 2
320

Förvärv av information och expertutlåtanden

3200

Utgifter för dokumentation och böcker

3201

Utgifter för arkivsamlingar

321

Produktion och spridning

3210

Kommunikation och publikationer

KAPITEL 3 3
330

Studier och stöd

3300

Studier
p.m.

0,—
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EUROPEISKA OMBUDSMANNEN

KAPITEL 3 3 — STUDIER OCH ANNAT STÖD (forts.)
KAPITEL 3 4 — UTGIFTER I SAMBAND MED OMBUDSMANNENS UPPGIFTER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

330

(forts.)

3301

Annat stöd
Icke-differentierade anslag

p.m.

Anslag 2010

Genomförande 2009

25 000

1 648,—

Artikel 3 3 0 – Totalt

5 400

25 000

1 648,—

KAPITEL 3 3 TOTALT

5 400

25 000

1 648,—

Icke-differentierade anslag

2 000

1 500

1 470,—

Artikel 3 4 0 – Totalt

2 000

1 500

1 470,—

KAPITEL 3 4 TOTALT

2 000

1 500

1 470,—

Avdelning 3 – Totalt

625 400

696 500

553 523,—

KAPITEL 3 4
340

Utgifter i samband med ombudsmannens uppgifter

3400

Diverse utgifter
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AVDELNING 3
UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR
KAPITEL 3 0 — SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

300

Utgifter för personalens tjänsteresor
Anslag 2011

Anslag 2010

143 000

Genomförande 2009

141 000

117 436,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 71 och artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resor och traktamenten vid tjänsteuppdrag samt ytterligare eller extraordinära utgif
ter i samband med dessa, inklusive extra kostnader i samband med upprättande av resehandlingar och reservationer.
Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 5 000 EUR.

302

Utgifter för mottagning och representation
Anslag 2011

Anslag 2010

17 000

Genomförande 2009

17 000

11 730,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med institutionens skyldigheter när det gäller mottagningar, representatio
ner och inköp av representationsartiklar som ombudsmannen ger bort som gåva.

303

Sammanträden i allmänhet
Anslag 2011

Anslag 2010

40 000

Genomförande 2009

40 000

6 654,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, traktamenten och övriga kostnader för experter och övriga personer som är
inbjudna att delta i kommittéer, studiegrupper eller arbetsmöten, liksom utgifter i samband med detta (lokalhyra, tolkning etc.).

304

Interna sammanträden
Anslag 2011

Anslag 2010

35 000

Genomförande 2009

28 000

26 365,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna relaterade till organisationen av interna sammanträden inom institutionen.
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EUROPEISKA OMBUDSMANNEN

KAPITEL 3 2 — EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

320

Förvärv av information och expertutlåtanden

3200

Utgifter för dokumentation och böcker
Anslag 2011

Anslag 2010

13 000

Genomförande 2009

12 000

11 722,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— utvidgning och förnyelse av allmänna översiktsverk och uppdatering av bibliotekens verk,
— prenumeration på tidningar och tidskrifter och abonnemang hos nyhetsbyråer på deras publikationer och onlinetjänster,
inklusive upphovsrättsliga kostnader för att mångfaldiga och sprida ovanstående i skriftlig och/eller elektronisk form, samt
avtal om leverans av pressammanfattningar och urklipp,
— prenumerationer/abonnemang eller avtal om leverans av sammanfattning och analyser av innehållet i tidskrifter eller insam
landet på optiskt medium av artiklar ur dessa tidskrifter,
— användning av externa databaser med dokument och statistik (ej datorutrustning och kostnader för telekommunikation),
— köp eller hyra av särskild materiel, inklusive materiel och/eller system av elektrisk, elektronisk och informationsteknisk art
för bibliotek, dokumentation och mediatek, samt externa tjänster för inköp, utveckling, installation, användning och under
håll av denna materiel och dessa system,
— kostnader för tjänster knutna till bibliotekets verksamhet, i synnerhet i förhållande till kunderna (enkäter, analyser), system
för kvalitetsförvaltning etc.,
— arbetsmateriel och tjänster för inbindning och konservering för biblioteket, dokumentationen och mediateket,
— inköp av ordböcker, lexikon och andra verk till ombudsmannens avdelningar.

3201

Utgifter för arkivsamlingar
Anslag 2011

Anslag 2010

10 000

Genomförande 2009

10 000

13 986,00

Anmärkningar
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europapar
lamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43) samt de tillämpningsföreskrifter som antagits
för ombudsmannens kontor.
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Utgifter för externa tjänster för arkiveringsverksamhet, inbegripet sortering, klassificering och omklassificering av arkiv
materiel, utgifter för arkiveringstjänster, inköp och användande av arkivsamlingar lagrade på alternativa medier (mikro
film, disketter, magnetband etc.) samt köp, hyra och underhåll av särskild materiel (elektronisk, informationsteknisk
och elektrisk) och utgifter för publikationer på olika medier (broschyrer, cd-rom etc.).
— Utgifter för att behandla de arkiv som ombudsmannen har byggt upp under sina mandatperioder och vilka i form av gåva
eller donation har överlämnats till Europaparlamentet, Europeiska gemenskapernas historiska arkiv eller till en förening eller
stiftelse inom ramen för ett upprättat regelverk.
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KAPITEL 3 2 — EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING (forts.)

321

Produktion och spridning

3210

Kommunikation och publikationer
Anslag 2011

Anslag 2010

360 000

Genomförande 2009

422 000

362 512,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för publikationer och information, särskilt
— tryckkostnader för publicering i Europeiska unionens officiella tidning,
— tryckkostnader och utgivning på de officiella språken av olika publikationer (årsrapporter osv.),
— trycksaker (på papper eller elektroniskt) för information om ombudsmannen (publicitet och insatser för att främja princi
pen om Europeiska ombudsmannen hos den breda allmänheten),
— alla övriga kostnader som har samband med institutionens informationspolicy (symposier, seminarier, deltagande i offici
ella evenemang osv.).
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
1 000 EUR.
KAPITEL 3 3 — STUDIER OCH ANNAT STÖD

330

Studier och stöd

3300

Studier
Anslag 2011

Anslag 2010

5 400

Genomförande 2009

p.m.

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av studier/undersökningar som enligt avtal uppdragits åt kvalificerade experter
och forskningsinstitut, liksom publicering av sådana studier samt därtill hörande kostnader.
3301

Annat stöd
Anslag 2011

p.m.

Anslag 2010

Genomförande 2009

25 000

1 648,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för att främja förbindelserna och förstärka samarbetet mellan ombudsmannen och de
nationella/regionala ombudsmännen och andra liknande organ.
Det kan bland annat täcka ekonomiska bidrag till projekt inom verksamhetsområden för europeiska nätverket för ombudsmän
(annat än de i punkt 3 2 1 0).
Det är också avsett att täcka eventuella bidrag i samband med ombudsmannens besöksgrupper.
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EUROPEISKA OMBUDSMANNEN

KAPITEL 3 4 — UTGIFTER I SAMBAND MED OMBUDSMANNENS UPPGIFTER

340

Utgifter i samband med ombudsmannens uppgifter

3400

Diverse utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

2 000

Genomförande 2009

1 500

1 470,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter som beror på ombudsmannens särskilda uppgifter, såsom förbindelser med nationella
ombudsmän och internationella ombudsmannaorganisationer samt prenumerationer på internationella organs publikationer.
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AVDELNING 10
ÖVRIGA UTGIFTER
KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG
KAPITEL 10 1 — RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 10 1 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

Rubrik

KAPITEL 10 0
KAPITEL 10 0 TOTALT

KAPITEL 10 1

TOTALSUMMA

9 427 395

9 332 275

Genomförande 2009

8 307 005,—
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EUROPEISKA OMBUDSMANNEN

AVDELNING 10
ÖVRIGA UTGIFTER
KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
KAPITEL 10 1 — RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter som uppstått genom budgetbeslut som antas under budgetåret.

0,—

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

I/467
EUROPEISKA OMBUDSMANNEN

PERSONAL
Section VIII – Europeiska ombudsmannen
Tjänstegrupper och grader

2011
Fasta tjänster

AD 16

2010
Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

1

AD 15

1

AD 14

2

AD 13

1

Tillfälliga tjänster

1
1
1

2

2

1

AD 12

2

3

AD 11

2

2

AD 10

3

AD 9

4

AD 8

7
1

AD 7

2

1

1
7

AD 6

1

1

4

1

4

28

6

29

9

AD 5
Totalt AD

9

AST 11
AST 10
AST 9
AST 8

1
1

2

AST 6

AST 7
1

3

3

AST 5

2

2

2

AST 4

5

2

6

AST 3

1

5

AST 2

2

AST 1

4

2
2
3

1

4
3

Totalt AST

9

20

9

19

Totalsumma

16

48

15

48
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EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

INKOMSTER
Europeiska unionens bidrag till att finansiera Europeiska
datatillsynsmannens utgifter för budgetåret 2011

Rubrik

Belopp

Utgifter

7 564 137

Egna inkomster

– 937 000

Bidrag

6 627 137
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EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EGNA INKOMSTER

AVDELNING 4
DIVERSE UNIONSSKATTER OCH UNIONSAVGIFTER
KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN LÖNER OCH ERSÄTTNING TILL PERSONALEN
KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 4 0
400

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens
ledamöter, tjänstemän och övriga anställda

403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och leda
möter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

404

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens leda
möter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

74 000

55 000

33 128,64

KAPITEL 4 0 TOTALT

526 000

466 000

316 969,84

411 000

337 000

208 191,89

452 000
p.m.

411 000
p.m.

283 841,20
0,—

KAPITEL 4 1
410

Personalens avgifter till pensionssystemet

411

Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 4 1 TOTALT

411 000

337 000

208 191,89

Avdelning 4 – Totalt

937 000

803 000

525 161,73

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

I/473
EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

AVDELNING 4
DIVERSE UNIONSSKATTER OCH UNIONSAVGIFTER
KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN LÖNER OCH ERSÄTTNING TILL PERSONALEN

400

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

452 000

Budgetåret 2009

411 000

283 841,20

Anmärkningar
Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12.
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och leda
möter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter 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 Euro
peiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).
Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut nr 1247/2002/EG av den 1 juli 2002 om tjänsteföreskrifter och all
männa villkor för utövande av funktionen som europeisk datatillsynsman (EGT L 183, 12.7.2002, s. 1).
403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga
anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12.
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och leda
möter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare
(EGT 187, 8.8.1967, s. 1).
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a, i den version som var gällande fram till den
15 december 2003.
Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut nr 1247/2002/EG av den 1 juli 2002 om tjänsteföreskrifter och all
männa villkor för utövande av funktionen som europeisk datatillsynsman (EGT L 183, 12.7.2002, s. 1).
404

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

74 000

Budgetåret 2009

55 000

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.

33 128,64
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KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

410

Personalens avgifter till pensionssystemet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

411 000

Budgetåret 2009

337 000

208 191,89

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2.
411

Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 4, artikel 11.2 och 11.3 samt artikel 48 i bilaga VIII.
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EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 0 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

Rubrik

Budgetåret 2009

KAPITEL 9 0
900

Diverse inkomster

TOTALSUMMA

937 000

803 000

525 161,73
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EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER

900

Diverse inkomster
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för diverse inkomster.

Budgetåret 2009

0,—
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EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

UTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel

Anslag 2011

Rubrik

1

UTGIFTER FÖR MEDARBETARE VID INSTITUTIONEN

10

INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

11

INSTITUTIONENS PERSONAL
Avdelning 1 – Totalt

Anslag 2010

Genomförande 2009

895 699

906 964

877 819,10

4 585 683

4 115 469

2 887 879,41

5 481 382

5 022 433

3 765 698,51

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH UTGIFTER FÖR DRIFT AV
INSTITUTIONEN

20

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH UTGIFTER FÖR DRIFT AV INSTITU
TIONEN

2 082 755

2 081 918

1 660 980,17

Avdelning 2 – Totalt

2 082 755

2 081 918

1 660 980,17

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

0,—

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

TOTALSUMMA

7 564 137

7 104 351

5 426 678,68
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AVDELNING 1
UTGIFTER FÖR MEDARBETARE VID INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER
KAPITEL 1 1 — INSTITUTIONENS PERSONAL
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 1 0
100

Löner, ersättningar och andra rättigheter för ledamöterna

1000

Löner och ersättningar
Icke-differentierade anslag

1001

p.m.

76 767,88

130 357

127 000

114 088,87

p.m.

p.m.

0,—

Preliminärt anslag

101

Andra utgifter som avser ledamöterna

1010

Vidareutbildning

1011

p.m.

Pensioner
Icke-differentierade anslag

1004

601 084,35

Övergångsersättningar
Icke-differentierade anslag

1003

675 917

Rättigheter i samband med tillträde till eller avgång från tjänst
Icke-differentierade anslag

1002

659 635

Icke-differentierade anslag

16 885

16 451

0,—

Artikel 1 0 0 – Totalt

806 877

819 368

791 941,10

Icke-differentierade anslag

4 732

4 667

4 575,—

Icke-differentierade anslag

84 090

82 929

81 303,—

Artikel 1 0 1 – Totalt

88 822

87 596

85 878,—

KAPITEL 1 0 TOTALT

895 699

906 964

877 819,10

3 705 939

3 246 037

2 352 448,46

204 613

198 924

47 766,25

Tjänsteuppdrag, reskostnader och övriga extrakostnader

KAPITEL 1 1
110

Löner, ersättningar och andra rättigheter för tjänstemän och tillfälligt
anställda

1100

Löner och ersättningar
Icke-differentierade anslag

1101

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

1102

Övertid

Icke-differentierade anslag

Icke-differentierade anslag
1103

p.m.

p.m.

0,—

Särskild hjälp
Icke-differentierade anslag

5 070

5 000

0,—
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KAPITEL 1 1 — INSTITUTIONENS PERSONAL (forts.)
Artikel
Punkt

Rubrik

110

(forts.)

1104

Ersättningar och diverse bidrag vid förtida avgång

1105

Preliminärt anslag

Icke-differentierade anslag

111

Övrig personal

1110

Kontraktsanställd personal

Artikel 1 1 0 – Totalt

4 003 820

3 535 707

2 400 214,71

Icke-differentierade anslag

50 856

50 719

0,—

165 212

164 064

161 014,—

Icke-differentierade anslag

44 096

38 110

33 565,—

Artikel 1 1 1 – Totalt

260 164

252 893

194 579,—

Icke-differentierade anslag

103 346

105 628

94 142,—

Icke-differentierade anslag

10 034

9 895

4 850,50

Icke-differentierade anslag

72 499

71 498

63 724,—

Icke-differentierade anslag

112

Andra utgifter som avser personalen

1120

Tjänsteuppdrag, reskostnader och övriga extrakostnader

1123

Social service

1124

Läkarvård

0,—

0,—

Tjänster och arbete som utförs utanför institutionen

Vidareutbildning

p.m.

85 746

1112

1122

p.m.

Genomförande 2009

88 198

Utgifter för praktiktjänstgöring och personalutbyte

Utgifter för rekrytering

Anslag 2010

Icke-differentierade anslag

1111

1121

Anslag 2011

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Icke-differentierade anslag

14 844

14 639

11 211,—

Icke-differentierade anslag

117 356

121 639

115 847,—

Icke-differentierade anslag

3 620

3 570

3 311,20

Artikel 1 1 2 – Totalt

321 699

326 869

293 085,70

KAPITEL 1 1 TOTALT

4 585 683

4 115 469

2 887 879,41

Avdelning 1 – Totalt

5 481 382

5 022 433

3 765 698,51

1125

Olika typer av daghem

1126

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda samt andra sociala
aktiviteter

I/480

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

AVDELNING 1
UTGIFTER FÖR MEDARBETARE VID INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

100

Löner, ersättningar och andra rättigheter för ledamöterna

1000

Löner och ersättningar
Anslag 2011

Anslag 2010

659 635

Genomförande 2009

675 917

601 084,35

Anmärkningar
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och leda
möter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare
(EGT 187, 8.8.1967, s. 1).
Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut nr 1247/2002/EG av den 1 juli 2002 om tjänsteföreskrifter och all
männa villkor för utövande av funktionen som europeisk datatillsynsman (EGT L 183, 12.7.2002, s. 1).
Detta anslag är avsett att täcka
— finansiering av ledamöternas löner, ersättningar och lönetillägg, samt effekterna av de justeringskoefficienter som tillämpas
på lönerna och den del av ersättningen som överförs till ett annat land än anställningslandet,
— institutionens bidrag (0,87 %) till olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring,
— institutionens bidrag (3,4 %) till sjukförsäkring,
— bidrag vid barns födelse,
— bidrag vid dödsfall.
1001

Rättigheter i samband med tillträde till eller avgång från tjänst
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

76 767,88

Anmärkningar
Förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom, särskilt artikel 5.
Detta anslag är avsett att täcka ledamöternas reskostnader (även för familjemedlemmar) vid tillträde till eller frånträde av tjänst,
bosättnings- och flyttningsbidrag då de tillträder tjänsten eller lämnar institutionen samt ersättning för flyttkostnader vid till
träde till eller frånträde av tjänst vid institutionen.
1002

Övergångsersättningar
Anslag 2011

Anslag 2010

130 357

Genomförande 2009

127 000

114 088,87

Anmärkningar
Förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom, särskilt artikel 7.
Detta anslag är avsett att täcka övergångsersättningar, familjetillägg samt korrigeringskoefficienterna för de länder där ledamö
terna har sin hemvist efter det att deras ämbetsperiod är avslutad.
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KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER (forts.)

1 0 0 (forts.)

1003

Pensioner
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom, särskilt artiklarna 8, 9, 15 och 18.
Detta anslag är avsett att täcka ålderspensioner och justering av dessa med beaktande av institutionsledamöternas bosättnings
land samt efterlevandepensioner för efterlevande makar och barn och justering av dessa med beaktande av bosättningsland.
1004

Preliminärt anslag
Anslag 2011

Anslag 2010

16 885

Genomförande 2009

16 451

0,—

Anmärkningar
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Detta anslag är avsett att täcka följderna av eventuella anpassningar av lönerna och pensionerna som beslutas av rådet under
verksamhetsåret.
Detta anslag är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det förts över till andra budgetposter enligt bestämmel
serna i budgetförordningen.
101

Andra utgifter som avser ledamöterna

1010

Vidareutbildning
Anslag 2011

Anslag 2010

4 732

Genomförande 2009

4 667

4 575,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för språkkurser, seminarier eller andra yrkesutbildningskurser.
1011

Tjänsteuppdrag, reskostnader och övriga extrakostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

84 090

Genomförande 2009

82 929

81 303,00

Anmärkningar
Förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom, särskilt artikel 6.
Detta anslag är avsett att täcka reskostnader, dagtraktamenten vid tjänsteuppdrag samt extrakostnader eller exceptionella utgif
ter som uppstått vid tjänsteuppdrag.
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KAPITEL 1 1 — INSTITUTIONENS PERSONAL

110

Löner, ersättningar och andra rättigheter för tjänstemän och tillfälligt anställda

1100

Löner och ersättningar
Anslag 2011

Anslag 2010

3 705 939

Genomförande 2009

3 246 037

2 352 448,46

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska
unionen.
Detta anslag är avsett att täcka
— grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda,
— familjetillägg, bl.a. hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg,
— utlandstillägg och särskilt utlandstillägg,
— institutionens bidrag till sjukförsäkring samt försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar,
— institutionens bidrag till upprättandet av en särskild arbetslöshetsfond,
— institutionens betalningar till tillfälligt anställd personal för att skapa eller bibehålla pensionsrättigheter i hemlandet,
— effekterna av de justeringskoefficienter som tillämpas på lönerna och den del av ersättningen som överförs till ett annat
land än anställningslandet,
— bidrag vid barns födelse,
— det enhetliga bidraget till reskostnader från anställningsorten till hemorten,
— bidrag till hyra och transport, fastställt representationsbidrag,
— fast ersättning för resor till och från arbetet,
— särskild ersättning till redovisningspersonal och förvaltare av förskottskonton.
1101

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst
Anslag 2011

Anslag 2010

204 613

Genomförande 2009

198 924

47 766,25

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med resor för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive deras familjemed
lemmar) som anställs eller lämnar sin tjänst eller för geografiska omplaceringar (artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII),
bidrag till bosättning, återbosättning och vid byte av tjänst (artiklarna 5 och 6 i bilaga VII), flyttkostnader (artiklarna 20 och 71
samt artikel 9 i bilaga VII) och dagtraktamenten för personal som kan bevisa att de varit tvungna att byta bosättningsort för att
kunna fortsätta sin tjänstgöring (artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII).
1102

Övertid
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI.
Detta anslag är avsett att täcka betalning av övertid enligt de villkor som föreskrivs i ovannämnda bestämmelser.

0,—
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KAPITEL 1 1 — INSTITUTIONENS PERSONAL (forts.)

1 1 0 (forts.)

1103

Särskild hjälp
Anslag 2011

Anslag 2010

5 070

Genomförande 2009

5 000

0,—

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 76.
Detta anslag är avsett att täcka insatser till förmån för tjänstemän och anställda som befinner sig i en särskilt svår situation.
1104

Ersättningar och diverse bidrag vid förtida avgång
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 41, 50, 64, 65 och 72 samt bilaga IV.
Detta anslag är avsett att täcka
— ersättningar till personal som friställts eller pensionerats i tjänstens intresse,
— arbetsgivaravgiften för de ovannämnda ersättningsmottagarnas sjukförsäkring,
— kostnader för de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas på de ersättningar som avses ovan samt kostnader för even
tuella justeringar av ersättningen som beslutas av rådet under budgetåret.
1105

Preliminärt anslag
Anslag 2011

Anslag 2010

88 198

Genomförande 2009

85 746

0,—

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 65 och 65a samt bilaga XI.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Detta anslag är avsett att täcka de eventuella justeringar av löner och bidrag som rådet kan besluta om under budgetåret.
Detta anslag är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det förts över till andra budgetposter enligt bestämmel
serna i budgetförordningen.
111

Övrig personal

1110

Kontraktsanställd personal
Anslag 2011

Anslag 2010

50 856

Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontraktsanställda.

Genomförande 2009

50 719

0,—
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1 1 1 (forts.)

1111

Utgifter för praktiktjänstgöring och personalutbyte
Anslag 2011

Anslag 2010

165 212

Genomförande 2009

164 064

161 014,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka traktamenten samt reskostnader och kostnader för tjänsteuppdrag för praktikanter, kostnader
för olycksfalls- och sjukförsäkring under praktiktjänstgöring.
Detta anslag är också avsett att täcka kostnader som uppstår vid personalutbyte mellan Europeiska datatillsynsmannen och den
offentliga sektorn i medlemsstaterna, de Eftaländer som är medlemmar i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
och internationella organisationer.
1112

Tjänster och arbete som utförs utanför institutionen
Anslag 2011

Anslag 2010

44 096

Genomförande 2009

38 110

33 565,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka allt arbete som utförs av personer som inte arbetar vid institutionen, särskilt tillfälligt anställda.
112

Andra utgifter som avser personalen

1120

Tjänsteuppdrag, reskostnader och övriga extrakostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

103 346

Genomförande 2009

105 628

94 142,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 71 samt artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transport och betalning av dagtraktamenten, liksom tillfälliga eller exceptionella utgif
ter som uppstått vid utövande av tjänsteuppdrag.
1121

Utgifter för rekrytering
Anslag 2011

Anslag 2010

10 034

Genomförande 2009

9 895

4 850,50

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III.
Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkom
mitténs 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 dom
stolen, 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).
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för organisationen av de uttagningsprov som föreskrivs i artikel 3 i beslut 2002/621/EG
samt rese- och traktamentsutgifter för de sökande i samband med intervjuer och läkarbesök före anställningen.
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1 1 2 (forts.)
1 1 2 1 (forts.)

Det ska också täcka kostnaderna för urvalsförfarandena för tillfälligt anställda och kontraktsanställda.
I fall som berättigas av verksamheten och efter att ha rådfrågat Europeiska byrån för uttagningsprov får detta anslag användas
för uttagningsprov som organiseras i Europeiska datatillsynsmannens egen regi.
1122

Vidareutbildning
Anslag 2011

Anslag 2010

72 499

Genomförande 2009

71 498

63 724,00

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a.
Anslaget ska täcka organisation av kurser för vidareutbildning och omskolning som anordnas i samarbete med andra institu
tioner, externt och internt, språkkurser inräknade.
Detta anslag täcker även utgifter för utbildningsmateriel och teknisk utrustning.
1123

Social service
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag, som ett led i interinstitutionella åtgärder till förmån för funktionshindrade personer (tjänstemän och tillfälligt
anställda i aktiv tjänst, deras makar samt underhållsberättigade barn enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unio
nen), är avsett att täcka ersättning, inom budgetens ramar och sedan eventuella nationella rättigheter i antingen uppehållslandet
eller ursprungslandet ej längre kan utnyttjas, ersättning för andra nödvändiga utgifter än läkarutgifter som är en följd av funk
tionshinder och tillbörligt styrkta.
1124

Läkarvård
Anslag 2011

Anslag 2010

14 844

Genomförande 2009

14 639

11 211,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för den årliga hälsokontrollen för tjänstemän och övriga anställda som ska genomgå
sådan, inklusive läkarundersökningar och provtagningar som kan krävas i samband med denna.
1125

Olika typer av daghem
Anslag 2011

Anslag 2010

117 356

Genomförande 2009

121 639

115 847,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka Europeiska datatillsynsmannens andel av utgifterna för olika typer av godkända daghem.
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1126

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda samt andra sociala aktiviteter
Anslag 2011

Anslag 2010

3 620

Genomförande 2009

3 570

3 311,20

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att
— täcka uppmuntran och ekonomiskt stöd till aktiviteter som kan främja kontakten mellan de anställda av olika nationali
teter, t.ex. subventioner till personalklubbar, föreningar för idrott och kultur, samt att bidra till kostnaderna för ett perma
nent mötesforum för kulturella aktiviteter och andra fritidsaktiviteter, samt
— att bidra till kostnaderna för aktiviteter som anordnas av personalkommittén (kulturella aktiviteter, fritidsaktiviteter, mål
tider, osv.).
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AVDELNING 2
FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH UTGIFTER FÖR DRIFT AV INSTITUTIONEN
KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH UTGIFTER FÖR DRIFT AV INSTITUTIONEN
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL 2 0
200

Hyror och tomträttsavgifter
586 437

578 340

567 000,—

Icke-differentierade anslag

101 046

89 789

88 028,—

Icke-differentierade anslag

19 524

19 254

12 050,40

Icke-differentierade anslag

40 615

40 054

0,—

Icke-differentierade anslag

1 053 881

1 039 330

807 464,—

Icke-differentierade anslag

166 320

164 024

148 441,30

Icke-differentierade anslag

114 932

151 127

37 996,47

Artikel 2 0 1 – Totalt

1 496 318

1 503 578

1 093 980,17

KAPITEL 2 0 TOTALT

2 082 755

2 081 918

1 660 980,17

Avdelning 2 – Totalt

2 082 755

2 081 918

1 660 980,17

Icke-differentierade anslag
201

Utgifter för drift av institutionen och för dess verksamhet

2010

Utrustning

2011

2012

2013

Materiel

Andra driftsutgifter

Kostnader för översättning och tolkning

2014

Utgifter för publikationer och information

2015

Utgifter för institutionens verksamhet
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KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH UTGIFTER FÖR DRIFT AV INSTITUTIONEN

200

Hyror och tomträttsavgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

586 437

Genomförande 2009

578 340

567 000,00

Anmärkningar
Överenskommelse om administrativt samarbete mellan Europeiska datatillsynsmannen och den institution som står till tjänst
med kontor.
Detta anslag är avsett att proportionellt täcka hyror, försäkringar, vatten, elektricitet, uppvärmning, städning och underhåll,
säkerhet och övervakning liksom diverse övriga lokalkostnader, däribland ombyggnad, reparationer och omändringar i de
berörda lokalerna.
201

Utgifter för drift av institutionen och för dess verksamhet

2010

Utrustning
Anslag 2011

Anslag 2010

101 046

Genomförande 2009

89 789

88 028,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— utrustning (inköp och hyra), drifts- och underhållskostnader, tjänster rörande databehandling inklusive bistånd vid driften,
underhåll av datasystem och utveckling av programvara,
— arbete med databehandling anförtrodd till tredje part och övriga utgifter för tjänster rörande databehandling, inklusive
utveckling och underhåll av webbplatsen,
— kostnader för hyra, service och underhåll av utrustning för telekommunikation och övriga kostnader med anknytning till
telekommunikation, inklusive avgifter för telefon-, telegraf- och telexkommunikationer, samt via elektroniska medier,
— inköp, utbyte och underhåll av installationer och utrustning av teknisk (säkerhet osv.) och administrativ art (kontorsma
skiner, exempelvis fotokopieringsapparater, räknedosor osv.),
— inköp, underhåll och utbyte av inventarier,
— alla andra punkter för inredning av lokaler och tillkommande kostnader.
2011

Materiel
Anslag 2011

Anslag 2010

19 524

Genomförande 2009

19 254

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— inköp av papper, kuvert och kontorsmateriel,
— post, porto, avgifter för leveranser med budfirma, förpackning och distribution till allmänheten.

12 050,40
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KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH UTGIFTER FÖR DRIFT AV INSTITUTIONEN (forts.)

2 0 1 (forts.)

2012

Andra driftsutgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

40 615

Genomförande 2009

40 054

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— den generella förvaltningsavgift som ska betalas till den institution som tillhandahåller allmänna tjänster såsom adminis
trering av kontrakt, löner och traktamenten m.m. för Europeiska datatillsynsmannens räkning,
— övriga löpande administrativa utgifter (bankavgifter, juridiska kostnader osv.).
2013

Kostnader för översättning och tolkning
Anslag 2011

Anslag 2010

1 053 881

Genomförande 2009

1 039 330

807 464,00

Anmärkningar
Överenskommelse om administrativt samarbete mellan Europeiska datatillsynsmannen och den institution som tillhandahåller
tjänsten.
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för alla översättnings- och tolktjänster och därmed sammanhängande kostnader.
2014

Utgifter för publikationer och information
Anslag 2011

Anslag 2010

166 320

Genomförande 2009

164 024

148 441,30

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för publikationer och information, särskilt
— tryckkostnader för publicering i Europeiska unionens officiella tidning,
— tryckkostnader och utgivning på de officiella språken av olika publikationer,
— informationsmaterial om Europeiska datatillsynsmannen,
— alla övriga kostnader som har samband med institutionens informationspolicy (symposier, seminarier, deltagande i offici
ella evenemang osv.),
— utgifter för publicitet och upplysningskampanjer om Europeiska datatillsynsmannens målsättning, verksamhet och roll,
— utgifter i samband med att grupper besöker Europeiska datatillsynsmannen.
2015

Utgifter för institutionens verksamhet
Anslag 2011

Anslag 2010

114 932

Genomförande 2009

151 127

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— kostnader för mottagningar och representation och inköp av representationsartiklar,
— möteskostnader,

37 996,47
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KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH UTGIFTER FÖR DRIFT AV INSTITUTIONEN (forts.)

2 0 1 (forts.)
2 0 1 5 (forts.)

— utgifter för utlysning av möte, inklusive kostnader för resa och uppehälle samt andra utgifter i samband härmed för sak
kunniga och andra, som kallas att delta i studie- eller arbetsgrupper,
— finansieringen av studier/undersökningar som enligt avtal uppdragits åt kvalificerade experter och forskningsinstitut,
— utgifter med anknytning till Europeiska datatillsynsmannens bibliotek, särskilt bokinköp, cd-rom, abonnemang på tid
ningar, tidskrifter och nyhetsbyråer och därtill hörande kostnader.
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AVDELNING 10
ÖVRIGA UTGIFTER
KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG
KAPITEL 10 1 — RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 10 1 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

Rubrik

KAPITEL 10 0
KAPITEL 10 0 TOTALT

KAPITEL 10 1

TOTALSUMMA

7 564 137

7 104 351

Genomförande 2009

5 426 678,68
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AVDELNING 10
ÖVRIGA UTGIFTER
KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
KAPITEL 10 1 — RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter som uppstått genom budgetbeslut som antas under budgetåret.

0,—
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PERSONAL
Avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen
Europeiska datatillsynsmannen
Kategori och lönegrad

2011
Fasta tjänster

2010
Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Utanför kategori
AD 16
AD 15
AD 14

1

1

AD 11

3

3

AD 10

1

1

AD 9

5

4

AD 13
AD 12

AD 8

7

7

AD 7

3

3

AD 6

5

3

AD 5
Totalt AD

1

2

26

24

1

AST 11
AST 10
AST 9

1

AST 8

1

AST 7

1

1

AST 6

1

2

AST 5

3

3

AST 4

2

2

AST 3

3

2

AST 2

3

AST 1

3
1

Totalt AST

15

15

Totalsumma

41

39

Tillfälliga tjänster
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EUROPEISKA AVDELNINGEN FÖR YTTRE ÅTGÄRDER

INKOMSTER
Europeiska unionens bidrag till att finansiera Europeiska
utrikestjänstens utgifter för budgetåret 2011

Rubrik

Belopp

Utgifter

464 104 592

Egna inkomster

– 32 135 541

Bidrag

431 969 051
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EGNA INKOMSTER

AVDELNING 4
DIVERSE UNIONSSKATTER OCH GEMENSKAPSAVGIFTER
KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR
KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

KAPITEL 4 0
400

Intäkter från skatt på löner och andra ersättningar till tjänstemän och
övriga anställda

17 672 000

404

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens leda
möter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

1 712 000

KAPITEL 4 0 TOTALT

19 384 000

KAPITEL 4 1
410

Personalens avgifter till pensionssystemet

12 751 541

411

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

p.m.

412

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän som är tjänstlediga av
personliga skäl

p.m.

KAPITEL 4 1 TOTALT

12 751 541

Avdelning 4 – Totalt

32 135 541

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009
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AVDELNING 4
DIVERSE UNIONSSKATTER OCH GEMENSKAPSAVGIFTER
KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

400

Intäkter från skatt på löner och andra ersättningar till tjänstemän och övriga anställda
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

17 672 000

Anmärkningar
Protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12.
Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Euro
peiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).
404

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1 712 000

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.
KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

410

Personalens avgifter till pensionssystemet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

12 751 541

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2.
411

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 107 samt artiklarna 4 och 11.2 i bilaga VIII.
412

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän som är tjänstlediga av personliga skäl
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 107 samt artiklarna 11.2 och 48 i bilaga VIII.
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AVDELNING 5
INTÄKTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL

50
51
52
55

—
—
—
—

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM
HYRESINTÄKTER
AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR
INTÄKTER FRÅN TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER OCH UTFÖRDA BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

KAPITEL 5 0
500

Intäkter från försäljning av lös egendom

5000

Intäkter från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda ända
mål

p.m.

5001

Intäkter från försäljning av annan lös egendom – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål

p.m.

5002

Intäkter från leveranser till andra institutioner eller organ – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål

p.m.

Artikel 5 0 0 – Totalt

p.m.

502

Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer
KAPITEL 5 0 TOTALT

p.m.
p.m.

KAPITEL 5 1
510

Intäkter från uthyrning av inventarier och utrustning

511

Intäkter från uthyrning av fast egendom och övriga hyresavgifter
KAPITEL 5 1 TOTALT

p.m.
p.m.
p.m.

KAPITEL 5 2
520

Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor på insti
tutionens konton

p.m.

KAPITEL 5 2 TOTALT

p.m.

Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till
förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av
traktamentskostnader som betalats för andra institutioners och organs
räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

KAPITEL 5 5
550

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009
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KAPITEL 5 5 — INTÄKTER FRÅN TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER OCH UTFÖRDA BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN
(forts.)
KAPITEL 5 7 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA
VERKSAMHET
KAPITEL 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR
KAPITEL 5 9 — ANDRA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA VERKSAMHETEN
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

Intäkter som härrör från tredje man för tjänster eller bygg- och anlägg
ningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål

p.m.

KAPITEL 5 5 TOTALT

p.m.

570

Intäkter som härrör från återbetalningar av belopp som betalats ut på
felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, till exempel inkomster
från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions
egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta
för särskilda ändamål

p.m.

572

Återbetalning av sociala utgifter från en annan institution – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål

p.m.

573

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens admi
nistrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

574

Inkomst från kommissionens bidrag till Europeiska utrikestjänsten för
kommissionsanställda som arbetar vid Europeiska unionens delegatio
ner – inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

KAPITEL 5 7 TOTALT

p.m.

551

KAPITEL 5 7

KAPITEL 5 8
580

Diverse ersättningar

p.m.
KAPITEL 5 8 TOTALT

p.m.

KAPITEL 5 9
590

Andra inkomster från den administrativa verksamheten

p.m.

KAPITEL 5 9 TOTALT

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009
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AVDELNING 5
INTÄKTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION
KAPITEL 5 0 — INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

500

Intäkter från försäljning av lös egendom

5000

Intäkter från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.

5001

Intäkter från försäljning av annan lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.

5002

Intäkter från leveranser till andra institutioner eller organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.
502

Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.
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KAPITEL 5 1 — HYRESINTÄKTER

510

Intäkter från uthyrning av inventarier och utrustning
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.

511

Intäkter från uthyrning av fast egendom och övriga hyresavgifter
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.

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

520

Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

KAPITEL 5 5 — INTÄKTER FRÅN TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER OCH UTFÖRDA BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

550

Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive
återbetalningar av traktamentskostnader som betalats för andra institutioners och organs räkning – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 4 samt artikel 11.2–3 och artikel 48 i bilaga VIII.
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KAPITEL 5 5 — INTÄKTER FRÅN TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER OCH UTFÖRDA BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN (forts.)

551

Intäkter som härrör från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkom
ster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

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

570

Intäkter som härrör från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.
571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, till exempel inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet
varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.
572

Återbetalning av sociala utgifter från en annan institution – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.
573

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.
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EUROPEISKA AVDELNINGEN FÖR YTTRE ÅTGÄRDER

KAPITEL 5 7 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET
(forts.)

574

Inkomst från kommissionens bidrag till Europeiska utrikestjänsten för kommissionsanställda som arbetar vid Europeiska
unionens delegationer – inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

Anmärkningar
Ny artikel
Inkomsten utgörs av det bidrag som kommissionen ger till Europeiska utrikestjänsten för att täcka lokalt förvaltade utgifter för
kommissionsanställda som arbetar vid Europeiska unionens delegationer, inklusive anställda som finansieras av Europeiska
utvecklingsfonden.
I enlighet med artikel 18.1 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under punkt 3 0 0 5 i
utgiftsberäkningen i föreliggande avsnitt.
KAPITEL 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR

580

Diverse ersättningar
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.
KAPITEL 5 9 — ANDRA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA VERKSAMHETEN

590

Andra inkomster från den administrativa verksamheten
Budgetåret 2011

p.m.

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009
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AVDELNING 6
BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR UNIONS- ELLER GEMENSKAPSAVTAL

OCH UNIONS- ELLER GEMENSKAPSPROGRAM
KAPITEL 6 1 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER
KAPITEL 6 3 — BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL
KAPITEL 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Återbetalning av utgifter som bestridits vid utförandet av beställnings
arbeten och mot ersättning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

KAPITEL 6 1 TOTALT

p.m.

KAPITEL 6 1
612

KAPITEL 6 3
631

Bidrag inom ramen för Schengenregelverket – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål

6311

Bidrag till administrativa utgifter inom ramen för ramavtalet med Island
och Norge – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

Artikel 6 3 1 – Totalt

p.m.

KAPITEL 6 3 TOTALT

p.m.

660

Andra bidrag och återbetalningar

6600

Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

Artikel 6 6 0 – Totalt

p.m.

KAPITEL 6 6 TOTALT

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

KAPITEL 6 6

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009
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EUROPEISKA AVDELNINGEN FÖR YTTRE ÅTGÄRDER

AVDELNING 6
BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR UNIONS- ELLER GEMENSKAPSAVTAL
OCH UNIONS- ELLER GEMENSKAPSPROGRAM
KAPITEL 6 1 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

612

Återbetalning av utgifter som bestridits vid utförandet av beställningsarbeten och mot ersättning – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.
KAPITEL 6 3 — BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL

631

Bidrag inom ramen för Schengenregelverket – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

6311

Bidrag till administrativa utgifter inom ramen för ramavtalet med Island och Norge – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

Anmärkningar
Rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Euro
peiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, til
lämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 31).
Bidrag till administrativa utgifter inom ramen för avtalet av den 18 maj 1999 mellan Europeiska unionens råd och Republiken
Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengen
regelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 36), särskilt artikel 12 i detta avtal.
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.
KAPITEL 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

660

Andra bidrag och återbetalningar

6600

Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 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.
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AVDELNING 7
DRÖJSMÅLSRÄNTOR
KAPITEL 7 0 — DRÖJSMÅLSRÄNTOR
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

KAPITEL 7 0
700

Dröjsmålsräntor

p.m.
KAPITEL 7 0 TOTALT

p.m.

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009
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AVDELNING 7
DRÖJSMÅLSRÄNTOR
KAPITEL 7 0 — DRÖJSMÅLSRÄNTOR

700

Dröjsmålsräntor
Budgetåret 2011

p.m.

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009
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AVDELNING 9
DIVERSE INTÄKTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INTÄKTER
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

KAPITEL 9 0
900

Diverse intäkter

p.m.
KAPITEL 9 0 TOTALT

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

TOTALSUMMA

32 135 541

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009
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AVDELNING 9
DIVERSE INTÄKTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INTÄKTER

900

Diverse intäkter
Budgetåret 2011

p.m.

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009
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UTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdel
ning
Kapitel

Anslag 2011

Rubrik

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL VID HUVUDKONTORET

11

LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR
ANSTÄLLDA ENLIGT TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA 114 789 892 114 789 892

12

LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR
EXTERN PERSONAL

13 973 056

13 973 056

13

ANDRA UTGIFTER MED ANKNYTNING TILL PER
SONALADMINISTRATION

1 943 208

1 943 208

14

TJÄNSTERESOR

8 581 450

8 581 450

15

ÅTGÄRDER FÖR ATT BISTÅ PERSONALEN

935 291

935 291

Avdelning 1 – Totalt 140 222 897 140 222 897

2

FASTIGHETER, MATERIEL OCH DIVERSE
DRIFTSKOSTNADER VID HUVUDKONTO
RET

20

BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE
KOSTNADER

23 033 432

23 033 432

21

DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVEN
TARIER

18 207 941

18 207 941

22

ANDRA DRIFTSUTGIFTER

2 692 988

2 592 988

43 934 361

43 834 361

Avdelning 2 – Totalt

3

DELEGATIONER

30

DELEGATIONER

279 947 334 279 947 334
Avdelning 3 – Totalt 279 947 334 279 947 334

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
Avdelning 10 – Totalt

TOTALSUMMA 464 104 592 464 004 592

Anslag 2010
Åtaganden

Betalningar

Genomförande 2009
Åtaganden

Betalningar
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AVDELNING 1
PERSONAL VID HUVUDKONTORET
KAPITEL 1 1 — LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR ANSTÄLLDA ENLIGT TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA
KAPITEL 1 2 — LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR EXTERN PERSONAL
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

KAPITEL 1 1
110

Löner och andra rättigheter för anställda enligt tjänsteföreskrifterna

1100

Grundlön

1101

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgif
terna

1102

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes
personliga situation

Icke-differentierade anslag

Icke-differentierade anslag

1103

Socialförsäkring

1104

Korrigeringskoefficienter och lönejusteringar

1105

Övertid

89 191 293

370 631

Icke-differentierade anslag

20 288 259

Icke-differentierade anslag

3 767 917

Icke-differentierade anslag

757 663

Icke-differentierade anslag

414 129

Artikel 1 1 0 – Totalt

114 789 892

KAPITEL 1 1 TOTALT

114 789 892

Icke-differentierade anslag

2 393 328

Icke-differentierade anslag

892 679

Icke-differentierade anslag

338 877

KAPITEL 1 2
120

Löner och andra rättigheter för extern personal

1200

Kontraktsanställda

1201

Utsända nationella experter (tekniskt bistånd)

1202

Praktik

1203

Externa tjänster

1204

Inhyrd personal och särskilda rådgivare

1205

Ersättningar till utstationerade nationella militära experter

1206

Ersättningar till utstationerade nationella militära experter inom
GSFP/Gusp

1207

Särskilda rådgivare inom området GSFP/Gusp

Icke-differentierade anslag
Icke-differentierade anslag
Icke-differentierade anslag

p.m.
571 470
7 031 964

Icke-differentierade anslag

2 283 612

Icke-differentierade anslag

179 126

Artikel 1 2 0 – Totalt

13 691 056

Anslag 2010

Genomförande 2009
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KAPITEL 1 2 — LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR EXTERN PERSONAL (forts.)
KAPITEL 1 3 — ANDRA UTGIFTER MED ANKNYTNING TILL PERSONALADMINISTRATION
KAPITEL 1 4 — TJÄNSTERESOR
KAPITEL 1 5 — ÅTGÄRDER FÖR ATT BISTÅ PERSONALEN
Artikel
Punkt
122

Anslag 2011

Rubrik

Preliminärt anslag
Icke-differentierade anslag

282 000

KAPITEL 1 2 TOTALT

13 973 056

KAPITEL 1 3
130

Utgifter med anknytning till personaladministration

1300

Rekrytering
Icke-differentierade anslag

109 789

Icke-differentierade anslag

820 818

1301

Utbildning

1302

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens till
träde, förflyttning och avgång från tjänst
Icke-differentierade anslag

1 012 601

Artikel 1 3 0 – Totalt

1 943 208

KAPITEL 1 3 TOTALT

1 943 208

KAPITEL 1 4
140

Tjänsteresor
Icke-differentierade anslag

8 581 450

KAPITEL 1 4 TOTALT

8 581 450

KAPITEL 1 5
150

Åtgärder för att bistå personalen

1500

Sociala förmåner och åtgärder till förmån för personalen

1501

Läkartjänsten

1502

Restauranger och matsalar

1503

Olika typer av daghem

1504

Andra sociala aktiviteter

Icke-differentierade anslag

143 658

Icke-differentierade anslag

271 565

Icke-differentierade anslag

24 474

Icke-differentierade anslag

495 594

Icke-differentierade anslag

p.m.

Artikel 1 5 0 – Totalt

935 291

KAPITEL 1 5 TOTALT

935 291

Avdelning 1 – Totalt

140 222 897

Anslag 2010

Genomförande 2009
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AVDELNING 1
PERSONAL VID HUVUDKONTORET
KAPITEL 1 1 — LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR ANSTÄLLDA ENLIGT TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA

Anmärkningar
De anslag som förs upp i detta kapitel är beräknade på grundval av Europeiska avdelningen för yttre åtgärders tjänsteförteck
ning för budgetåret.
För att ta hänsyn till att tjänsterna i Europeiska utrikestjänstens tjänsteförteckning inte alla är besatta vid en given tidpunkt har
en schablonminskning tillämpats på löner, ersättningar och lönetillägg.
110

Löner och andra rättigheter för anställda enligt tjänsteföreskrifterna

1100

Grundlön
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

89 191 293

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka grundlönen för de tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i
tjänsteförteckningen.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
1101

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

370 631

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att särskilt täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges
i tjänsteförteckningen:
— Sekreterartillägg.
— Bidrag för logi och transport.
— Schablonmässiga bidrag för lokal transport.
— Ersättningar för skiftarbete eller beredskap på tjänstemannens arbetsplats eller i bostaden.
— Övriga bidrag och kostnadsersättningar.
— Övertid (chaufförer).
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
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KAPITEL 1 1 — LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR ANSTÄLLDA ENLIGT TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA (forts.)

1 1 0 (forts.)

1102

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

20 288 259

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att särskilt täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges
i tjänsteförteckningen:
— Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg.
— hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg,
— ersättning för föräldra- eller familjeledighet,
— utbetalningen av resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda, deras makar och underhållsberättigade från anställ
ningsorten till ursprungsorten,
— övriga bidrag och ersättningar.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

1103

Socialförsäkring
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

3 767 917

Anmärkningar
Detta anslag är främst avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges
i tjänsteförteckningen:
— Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom 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.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
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KAPITEL 1 1 — LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR ANSTÄLLDA ENLIGT TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA (forts.)

1 1 0 (forts.)

1104

Korrigeringskoefficienter och lönejusteringar
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

757 663

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner och den del av ersätt
ningen som förs över till ett annat land än anställningslandet för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som
anges i tjänsteförteckningen.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
1105

Övertid
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

414 129

Anmärkningar
Detta anslag är avsett för betalning av övertid enligt de villkor som föreskrivs i Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen och
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
KAPITEL 1 2 — LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR EXTERN PERSONAL

120

Löner och andra rättigheter för extern personal

1200

Kontraktsanställda
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

2 393 328

Anmärkningar
Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka löner till kontraktsanställda (enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Euro
peiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som til
lämpas på löner till dessa anställda.
Det är preliminärt och kan bara användas efter det att det har förts över till tillämpliga budgetposter i detta kapitel.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
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KAPITEL 1 2 — LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR EXTERN PERSONAL (forts.)

1 2 0 (forts.)

1201

Utsända nationella experter (tekniskt bistånd)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

892 679

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bidrag och administrativa kostnader för andra utstationerade nationella experter än sådana som
har anställts för GSFP/Gusp-området.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Rådets beslut 2007/829/EG av den 5 december 2007 om anställningsvillkoren för nationella experter och militärer som är utsta
tionerade vid rådets generalsekretariat (EUT L 327, 13.12.2007, s. 10).
1202

Praktik
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

338 877

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att för praktikanterna täcka ett stipendium, studierese- och tjänstereseutgifter samt olycksfalls- och sjuk
försäkring under praktikperioden.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
1203

Externa tjänster
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka allt arbete som utförs av personer som inte arbetar vid institutionen, särskilt
— tillfälligt anställda för olika arbetsuppgifter,
— tillfällig personal vid möten i Luxemburg och Strasbourg,
— experter på arbetsvillkor.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
1204

Inhyrd personal och särskilda rådgivare
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

571 470

Anmärkningar
Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka löner till inhyrd personal och särskilda rådgivare (enligt anställningsvillkoren för
övriga anställda i Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem samt effekterna av de korrigerings
koefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
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1205

Ersättningar till utstationerade nationella militära experter
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

7 031 964

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka löneförmånerna för utstationerade nationella militära experter som ska utföra arbete inom ramen
för GSFP/Gusp i egenskap av Europeiska unionens militära stab.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Rådets beslut 2000/178/Gusp av den 28 februari 2000 om de regler som skall gälla för utstationerade militära nationella exper
ter vid rådets generalsekretariat under den interimistiska perioden (EGT L 57, 2.3.2000, s. 1).
Rådets beslut 2001/80/Gusp av den 22 januari 2001 om inrättande av Europeiska unionens militära stab (EGT L 27, 30.1.2001,
s. 7).
Rådets beslut 2003/479/EG av den 16 juni 2003 om anställningsvillkoren för nationella experter och militärer som är utsta
tionerade vid rådets generalsekretariat (EUT L 160, 28.6.2003, s. 72).
1206

Ersättningar till utstationerade nationella militära experter inom GSFP/Gusp
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

2 283 612

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka löneförmånerna för utstationerade nationella experter som ska utföra arbete inom ramen för
GSFP/Gusp, framför allt i fråga om krishantering och datasäkerhet.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Rådets beslut 2007/829/EG av den 5 december 2007 om anställningsvillkoren för nationella experter och militärer som är utsta
tionerade vid rådets generalsekretariat (EUT L 327, 13.12.2007, s. 10).
1207

Särskilda rådgivare inom området GSFP/Gusp
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

179 126

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka löneförmånerna för särskilda rådgivare som utsetts av Europeiska utrikestjänsten för att utföra
särskilda uppdrag som sakkunniga inom ramen för GSFP/Gusp.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 5, 119 och 120.
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122

Preliminärt anslag
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

282 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka effekten av eventuella justeringar av ersättningarna som rådet beslutat om under budgetåret.
Det är preliminärt och kan användas först när det har förts över till tillämpliga budgetposter i detta kapitel.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

KAPITEL 1 3 — ANDRA UTGIFTER MED ANKNYTNING TILL PERSONALADMINISTRATION

130

Utgifter med anknytning till personaladministration

1300

Rekrytering
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

109 789

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— utgifter för organisationen av de uttagningsprov som föreskrivs i artikel 3 i beslut 2002/621/EG samt rese- och trakta
mentsutgifter för de sökande i samband med intervjuer och läkarbesök före anställningen,
— utgifter för urvalsförfarandena för tillfälligt anställda, extraanställda och lokalt anställda.
I fall som är berättigade med hänsyn till verksamheten och i samråd med Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering
av personal får detta anslag användas för uttagningsprov som organiseras i institutionens egen regi,
— utgifter för outplacement-åtgärder.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III.
Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkom
mitténs 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) och beslut 2002/621/EG fattat av generalsekre
terarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrät
ten, 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).
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1301

Utbildning
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

820 818

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— organisationen av vidareutbildnings- och omskolningskurser, inklusive språkkurser, som genomförs interinstitutionellt eller
inom institutionen,
— anmälningsavgifter för tjänstemäns deltagande i seminarier och konferenser.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för deltagande vid kurser, konferenser och kongresser inom ramen för Europeiska unio
nens militära stabs uppdrag.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Rådets beslut 2000/178/Gusp av den 28 februari 2000 om de regler som skall gälla för utstationerade militära nationella exper
ter vid rådets generalsekretariat under den interimistiska perioden (EGT L 57, 2.3.2000, s. 1).
Rådets beslut 2001/80/Gusp av den 22 januari 2001 om inrättande av Europeiska unionens militära stab (EGT L 27, 30.1.2001,
s. 7).
1302

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1 012 601

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— resekostnader för tjänstemän och kontraktsanställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller
vid förflyttning till en annan anställningsort,
— bosättningsbidrag, flyttbidrag och flyttkostnader för tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som är tvungna
att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och
bosätter sig på en annan ort,
— traktamenten för tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som kan påvisa att de måste byta bostadsort då de
tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort,
— ersättningar om en provanställd tjänsteman avskedas på grund av uppenbar olämplighet,
— ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställds eller kontraktsanställds kontrakt.
Detta anslag är avsett att täcka bidrag till tjänstemän
— som står till förfogande till följd av en nedskärning av antalet tjänster vid institutionen,
— som innehar en tjänst i lönegrad AD 16 eller AD 15 som dragits in i tjänstens intresse.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 41 och 50 och bilaga IV.
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 72.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1747/2002 av den 30 september 2002 om införande, inom ramen för moderniseringen av
institutionen, av särskilda åtgärder när det gäller definitiv avgång från tjänsten för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna
som är fast anställda vid Europeiska unionens råd (EGT L 264, 2.10.2002, s. 5).
KAPITEL 1 4 — TJÄNSTERESOR

140

Tjänsteresor
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

8 581 450

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— utgifter för tjänsteresor och för förflyttningar samt transportkostnader för tjänstemän, tillfälligt anställda, kontraktsanställda
och särskilda rådgivare i Europeiska utrikestjänsten, tillsammans med transportkostnader, dagtraktamenten för uppdrag
samt tillhörande eller särskilda kostnader som uppkommit vid utförandet av ett uppdrag,
— kostnader i samband med tjänsteresor till följd av Europeiska unionens militära stabs uppdrag,
— utgifter för tjänsteresor för utstationerade nationella experter inom ramen för GSFP/Gusp och särskilda rådgivare på områ
det GSFP/Gusp.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII.
Rådets beslut 2001/80/Gusp av den 22 januari 2001 om inrättande av Europeiska unionens militära stab (EGT L 27, 30.1.2001,
s. 7).
Rådets beslut 2007/829/EG av den 5 december 2007 om anställningsvillkoren för nationella experter och militärer som är utsta
tionerade vid rådets generalsekretariat (EUT L 327, 13.12.2007, s. 10).
KAPITEL 1 5 — ÅTGÄRDER FÖR ATT BISTÅ PERSONALEN

150

Åtgärder för att bistå personalen

1500

Sociala förmåner och åtgärder till förmån för personalen
Anslag 2011

Anslag 2010

143 658

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— åtgärder för att bistå tjänstemän och annan personal vid särskilt svåra situationer,
— kostnader för att främja kontakten mellan de anställda.

Genomförande 2009
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Inom ramen för en politik för att hjälpa personer med funktionshinder är detta anslag avsett för följande personer med
funktionshinder:
— Tjänstemän i aktiv tjänst.
— Makar till tjänstemän i aktiv tjänst.
— Alla underhållsberättigade barn enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anslagen ska inom budgetens möjligheter täcka återbetalningen av andra nödvändiga kostnader än läkarvårdskostnader, vilka
är en följd av funktionshinder och tillbörligt styrkta, efter det att eventuella nationella rättigheter i antingen bosättnings- eller
ursprungslandet till fullo har utnyttjats.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 24 och 76.
1501

Läkartjänsten
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

271 565

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka framför allt
— driftskostnaderna för mottagningen, förbrukningsmateriel, vård och läkemedel för förskola, kostnader för läkarundersök
ning och förväntade kostnader för invaliditetskommitténs verksamhet samt återbetalningar av kostnader för glasögon,
— utgifter för inköp av vissa arbetshjälpmedel som bedöms nödvändiga av medicinska skäl.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II.
1502

Restauranger och matsalar
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

24 474

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka ersättningen för restaurang- och matsalsföretagets tjänster.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
1503

Olika typer av daghem
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

495 594

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka Europeiska utrikestjänstens bidrag till kostnader för olika typer av daghem (att betalas till kom
missionen och/eller rådet).
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Inkomster från föräldraavgiften och från bidrag från de organisationer som är föräldrarnas arbetsgivare leder till inkomster
avsatta för särskilt ändamål.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
1504

Andra sociala aktiviteter
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka andra sociala insatser till förmån för anställda och deras familjer.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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AVDELNING 2
FASTIGHETER, MATERIEL OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER VID HUVUDKONTORET
KAPITEL 2 0 — BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Differentierade anslag

12 848 235

12 848 235

Differentierade anslag

p.m.

p.m.

Differentierade anslag

331 449

331 449

Differentierade anslag

155 000

155 000

Differentierade anslag

5 000

5 000

Artikel 2 0 0 – Totalt

13 339 684

13 339 684

2 013 473

2 013 473

843 512

843 512

Differentierade anslag

6 597 464

6 597 464

Differentierade anslag

38 096

38 096

Differentierade anslag

201 203

201 203

Artikel 2 0 1 – Totalt

9 693 748

9 693 748

KAPITEL 2 0 TOTALT

23 033 432

23 033 432

7 065 087

7 065 087

5 605 276

5 605 276

2 387 912

2 387 912

KAPITEL 2 0
200

Byggnader

2000

Hyra och årlig leasingavgift

2001

Fastighetsförvärv

2002

Inrednings- och installationsarbeten

2003

Säkerhetsåtgärder

2004

Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inred
ning av byggnader

201

Utgifter i samband med fastigheter

2010

Städning och underhåll

2011

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

Differentierade anslag

Differentierade anslag
2012

Säkerhetsåtgärder och bevakning

2013

Försäkringar

2014

Övriga utgifter i samband med fastigheter

KAPITEL 2 1
210

Databehandling och telekommunikationer

2100

Förvärv av utrustning och programvara
Differentierade anslag

2101

Externa tjänster för användning och utveckling av
informationssystem

2102

Underhåll av utrustning och programvara

Differentierade anslag

Differentierade anslag

Åtaganden

Betalningar

Genomförande 2009
Åtaganden

Betalningar
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Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

210

(forts.)

2103

Telekommunikation

Åtaganden

2 339 004

2 339 004

Artikel 2 1 0 – Totalt

17 397 279

17 397 279

Differentierade anslag

381 307

381 307

117 138

117 138

16 101

16 101

Differentierade anslag

94 101

94 101

Artikel 2 1 2 – Totalt

227 340

227 340

Inventarier

212

Teknisk utrustning och tekniska anläggningar

2120

Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och
tekniska anläggningar
Differentierade anslag

Externa tjänster för användning och utveckling av
teknisk utrustning och tekniska installationer
Differentierade anslag

2122

213

Betalningar

Differentierade anslag
211

2121

Anslag 2010

Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk
utrustning och tekniska installationer

Transport
Differentierade anslag

202 015

202 015

KAPITEL 2 1 TOTALT

18 207 941

18 207 941

Differentierade anslag

480 343

480 343

Differentierade anslag

114 938

114 938

98 910

98 910

KAPITEL 2 2
220

Konferenser, kongresser och möten

2200

Organisering av konferenser och kongresser

2201

Interna möten

2202

Utgifter för mottagning och representation

2203

Delegationernas resekostnader

2204

Diverse resekostnader

2205

Administrativa kostnader vid resor

Differentierade anslag
Differentierade anslag

16 000

Differentierade anslag

10 000

10 000

Differentierade anslag

18 000

18 000

Artikel 2 2 0 – Totalt

738 191

738 191

410 875

410 875

p.m.

p.m.

Diverse möteskostnader

221

Information

2210

Utgifter för dokumentation och bibliotek
Differentierade anslag

2211

p.m.

16 000

Differentierade anslag

2206

p.m.

Europeiska unionens officiella tidning
Differentierade anslag

Åtaganden

Betalningar

Genomförande 2009
Åtaganden

Betalningar
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Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

221

(forts.)

2212

Allmänna publikationer

Åtaganden

105 546

Differentierade anslag

35 000

35 000

Artikel 2 2 1 – Totalt

551 421

551 421

Differentierade anslag

p.m.

p.m.

Differentierade anslag

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 2 – Totalt

p.m.

p.m.

Differentierade anslag

314 752

314 752

Differentierade anslag

87 973

87 973

Differentierade anslag

138 496

138 496

Differentierade anslag

p.m.

p.m.

Differentierade anslag

125 253

125 253

p.m.

p.m.

Differentierade anslag

126 902

126 902

Differentierade anslag

10 000

10 000

Differentierade anslag

600 000

500 000

Artikel 2 2 3 – Totalt

1 403 376

1 303 376

KAPITEL 2 2 TOTALT

2 692 988

2 592 988

Avdelning 2 – Totalt

43 934 361

43 834 361

Information och offentliga evenemang

222

Språktjänster

2220

Översättning

2221

Tolkning

223

Diverse utgifter

2230

Kontorsmateriel

2231

2232

2233

2234

2235

Porto

Samråd, studier och undersökningar

Interinstitutionellt samarbete

Flytt

Utgifter i samband med finansiella transaktioner
Differentierade anslag

2236

2237

2238

Betalningar

105 546

Differentierade anslag
2213

Anslag 2010

Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skade
stånd och ersättningar

Övriga driftskostnader

Förberedande åtgärd för inrättandet av en EU-enhet
för medlingsstöd inom Europeiska avdelningen för
yttre åtgärder

Åtaganden

Betalningar

Genomförande 2009
Åtaganden

Betalningar
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KAPITEL 2 0 — BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

200

Byggnader

2000

Hyra och årlig leasingavgift
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

12 848 235

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för hyror och skatter för byggnader som nyttjas av Europeiska utrikestjänsten, samt
för hyror för lokaler, för ett lager och för parkeringar.
Detta anslag är avsett att täcka årliga leasingavgifter för fastigheter eller delar av fastigheter utifrån existerande kontrakt eller
kontrakt som är under utarbetande.
Inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2001

Fastighetsförvärv
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka förvärv av fastigheter.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2002

Inrednings- och installationsarbeten
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

331 449

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inredningsarbeten, inbegripet
— inredning och ombyggnad av lokaler för särskilda ändamål enligt verksamhetens behov,
— anpassning av lokaler och tekniska installationer till gällande normer och krav för arbetsskydd och hygien.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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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2003

Säkerhetsåtgärder
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

155 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inredningsarbeten som rör fysisk och materiell säkerhet för personer och egendom.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2004

Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

5 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bland annat ersättning till experter för utredningar om anpassning och utbyggnad av Europeiska
utrikestjänstens byggnader.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
201

Utgifter i samband med fastigheter

2010

Städning och underhåll
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

2 013 473

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande städ- och underhållskostnader:
— Städning av kontor, verkstäder och lager (inbegripet gardiner, draperier, mattor, persienner osv.).
— Ersättning av slitna gardiner, draperier och mattor.
— Måleriarbeten.
— Diverse underhåll.
— Reparationer av tekniska anläggningar.
— Teknisk utrustning.
— Underhållskontrakt för tekniska installationer (luftkonditionering, uppvärmning, sophämtning, hissar).
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2011

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

843 512

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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2012

Säkerhetsåtgärder och bevakning
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

6 597 464

Anmärkningar
Detta anslag är i huvudsak avsett att täcka utgifter för bevakning och övervakning av de byggnader som nyttjas av Europeiska
utrikestjänsten.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2013

Försäkringar
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

38 096

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka försäkringspremier för de byggnader som nyttjas av Europeiska utrikestjänsten.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2014

Övriga utgifter i samband med fastigheter
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

201 203

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka andra löpande kostnader för Kortenberg- och ER-fastigheterna som inte specificerats i andra artik
lar i detta kapitel, särskilt kostnader för sophämtning, materiel till skyltar, kontroller genomförda av expertorgan osv.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

210

Databehandling och telekommunikationer

2100

Förvärv av utrustning och programvara
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

7 065 087

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för inköp eller hyra av utrustning eller programvara för datasystem och
dataapplikationer.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Rådets ställföreträdande generalsekreterares beslut av den 18 december 2000 om inrättande av en enhet för informationssä
kerhet (Infosec).
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2101

Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

5 605 276

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för IT-konsultföretagens stöd och utbildning vid användning och utveckling av
IT-system och IT-tillämpningar, inklusive användarstöd.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2102

Underhåll av utrustning och programvara
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

2 387 912

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för service och underhåll av utrustning eller programvara för datasystem och
dataapplikationer.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2103

Telekommunikation
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

2 339 004

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka abonnemang och kommunikationstaxor och dataöverföringskostnader.
För inrättandet av dessa faciliteter har hänsyn tagits till det belopp som åter kan disponeras efter återbetalning av kostnader för
telefon.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
211

Inventarier
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

381 307

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— inköp av inventarier och särskilda inventarier,
— utbyte av en del av de inventarier som är minst 15 år gamla eller som inte kan repareras,
— hyra av inventarier för uppdrag och möten utanför Europeiska utrikestjänstens lokaler,
— underhåll och reparation av inventarier.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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212

Teknisk utrustning och tekniska anläggningar

2120

Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

117 138

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp eller förnyelse av diverse teknisk utrustning och tekniska installationer, fasta och rörliga,
och omfattar bland annat arkivering, inköpstjänst, säkerhet, konferensutrustning, restauranger och fastigheter.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2121

Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

16 101

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka tekniskt stöd och kontroll, särskilt vad gäller konferensutrustning och restauranger.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2122

Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

94 101

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka hyra av teknisk utrustning och tekniska installationer samt utgifter för underhåll och reparation
av denna utrustning och dessa tekniska installationer.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
213

Transport
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

202 015

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för bland annat
— inköp, leasing och utbyte av fordonsparken,
— hyra av bilar när Europeiska utrikestjänstens egna fordon inte är tillgängliga, särskilt vid tjänsteresor,
— underhåll, reparation av tjänstebilar (bränsle, däck etc.).
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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220

Konferenser, kongresser och möten

2200

Organisering av konferenser och kongresser
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

480 343

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för organiseringen av konferenser och kongresser.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Beslut nr 31/2008 av rådets generalsekreterare/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
om återbetalning av resekostnader för rådsmedlemmarnas delegater.
2201

Interna möten
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

114 938

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för dryck och eventuellt en lätt måltid som serveras vid möten.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2202

Utgifter för mottagning och representation
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

98 910

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med de mottagnings- och representationsplikter som institutionen har.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2203

Delegationernas resekostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka ordförandeskapets och delegationernas resekostnader vid framför allt möten i kommittén för
utrikes- och säkerhetspolitik och militära kommittén och andra möten som specifikt hålls inom ramen för GSFP/Gusp.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Rådets beslut 2001/78/Gusp av den 22 januari 2001 om inrättande av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (EGT L 27,
30.1.2001, s. 1).
Beslut nr 31/2008 av rådets generalsekreterare/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
om återbetalning av resekostnader för rådsmedlemmarnas delegater.
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2204

Diverse resekostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

16 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka diverse möteskostnader och andra administrativa kostnader som härrör från genomförandet av
GSFP/Gusp och som inte specifikt förutsätts under någon annan punkt.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Beslut 21/2009 av ställföreträdande generalsekreteraren för Europeiska unionens råd om ersättning för kostnader i samband
med tjänsteresa för övriga anställda vid Europeiska unionens råd.

2205

Administrativa kostnader vid resor
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

10 000

Anmärkningar
De anslag som ska tas upp i denna punkt ska täcka kostnader för resor och uppehälle för experter inom GSFP/Gusp som till
kallats eller utsänts på uppdrag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.
Detta anslag är avsett att täcka tillfälliga kostnader på annan ort än Europeiska utrikestjänstens säte vid de nationella militära
experternas resor inom ramen för GSFP/Gusp: nämligen tillfällig hyra av arbetslokaler och teknisk utrustning, tillfällig översätt
ning och tolkning, telekostnader och diverse andra möteskostnader.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Rådets beslut 2001/80/Gusp av den 22 januari 2001 om inrättande av Europeiska unionens militära stab (EGT L 27, 30.1.2001,
s. 7).
Rådets beslut 2007/829/EG av den 5 december 2007 om anställningsvillkoren för nationella experter och militärer som är utsta
tionerade vid rådets generalsekretariat (EUT L 327, 13.12.2007, s. 10).

2206

Diverse möteskostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

18 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka diverse möteskostnader och andra administrativa kostnader som härrör från genomförandet av
GSFP/Gusp och som inte specifikt förutsätts under någon annan punkt.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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221

Information

2210

Utgifter för dokumentation och bibliotek
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

410 875

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— förvärv av tryckta och digitala böcker och verk till biblioteket,
— prenumeration på tidningar och tidskrifter och abonnemang på tjänster för analys av deras innehåll och andra onlinepu
blikationer (utom nyhetsbyråer); detta anslag ska även täcka eventuella upphovsrättsliga kostnader för att mångfaldiga och
sprida ovanstående i skriftlig och/eller elektronisk form,
— kostnader för användning av externa dokumentations- och statistikdatabaser,
— prenumerationer avseende nyhetsbyråer som sänder via teleprinter,
— kostnader för att binda böcker och övriga nödvändiga utgifter för att bevara böcker och tidskrifter.
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inhyrning av experter och anskaffning av dokumentation eller särskilda uppgifter
inom ramen för Europeiska unionens militära stabs uppdrag.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Rådets beslut 2001/80/Gusp av den 22 januari 2001 om inrättande av Europeiska unionens militära stab (EGT L 27, 30.1.2001,
s. 7).
2211

Europeiska unionens officiella tidning
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för förberedelse, konventionell (på papper eller film) eller elektronisk redigering och
spridning av de texter som Europeiska utrikestjänsten måste offentliggöra i Europeiska unionens officiella tidning.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2212

Allmänna publikationer
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

105 546

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för förberedelse och redigering av publikationer på språk som är officiella i med
lemsstaterna, på konventionell (papper eller film) eller elektronisk väg, och kostnaderna för spridning av andra av Europeiska
utrikestjänstens publikationer och utrikestjänstens publikationer inom GSFP/Gusp än de som offentliggörs i Europeiska unionens
officiella tidning.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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2213

Information och offentliga evenemang
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

35 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— kostnader för informationsverksamhet och diverse PR-verksamhet,
— utgifter för spridning och marknadsföring av publikationer samt offentliga evenemang som avser institutionens verksam
het, inklusive kostnader för därtill hörande utbildning och infrastruktur,
— utgifter för informationsverksamhet inom GSFP/Gusp.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
222

Språktjänster

2220

Översättning
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka ugifter som avser kommissionens och rådets generalsekretariats översättningstjänster till Euro
peiska utrikestjänsten.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

2221

Tolkning
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för de tjänster som kommissionens tolkar utför åt Europeiska utrikestjänsten.
Detta anslag är också avsett att täcka arbete som utförs vid Europeiska utrikestjänsten av kommissionens tolkar i samband med
möten i kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik, militära kommittén och andra möten som hålls särskilt inom ramen för
GSFP/Gusp.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Beslut nr 111/2007 av rådets generalsekreteraren/den höga representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspoliti
ken om tolkning för Europeiska rådet, rådet och dess förberedande organ.
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223

Diverse utgifter

2230

Kontorsmateriel
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

314 752

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— inköp av papper,
— fotostatkopior och avgifter för dessa,
— pappersvaror och kontorsmateriel (löpande bruk),
— trycksaker,
— materiel för postbefordran (kuvert, omslagspapper, tryckplåtar till frankeringsmaskin),
— materiel till reproduktionsavdelningen (tryckfärg, offsetplåtar, filmer och kemikalier).
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2231

Porto
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

87 973

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka porto för försändelser.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2232

Samråd, studier och undersökningar
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

138 496

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för utredningar och konsultationer enligt avtal med högt kvalificerade sakkunniga.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2233

Interinstitutionellt samarbete
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för interinstitutionell verksamhet.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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2234

Flytt
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

125 253

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flytt och transport av utrustning.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2235

Utgifter i samband med finansiella transaktioner
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka alla utgifter i samband med finansiella transaktioner, inbegripet bankavgifter.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2236

Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

126 902

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— kostnader som Europeiska unionens domstol, tribunal och personaldomstol eventuellt ådömer Europeiska utrikestjänsten
att bära samt kostnader för bistånd av externa advokater i mål inför domstolen,
— utgifter för anlitande av tjänster från externa advokater,
— skadestånd och ersättningar som Europeiska utrikestjänsten ska svara för.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
2237

Övriga driftskostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

10 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— andra utgifter för försäkring än sådana som avser byggnader och som tas upp i punkt 2 0 1 3,
— inköp av arbetskläder till konferensavdelningen och säkerhetsavdelningen, arbetsutrustning för personal i verkstäderna och
de interna avdelningarna samt underhåll av arbetskläder,
— Europeiska utrikestjänstens bidrag till utgifter för vissa sammanslutningar vilkas verksamhet står i direkt samband med den
verksamhet som bedrivs av unionens institutioner,
— övriga löpande utgifter som inte särskilt tas upp i föregående poster.
Detta anslag är också avsett att finansiera inköp av tjänstekläder och tillhörande persedlar, framför allt för säkerhetsvakter med
ansvar för Kortenberg- och ER-fastigheterna.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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2238

Förberedande åtgärd för inrättandet av en EU-enhet för medlingsstöd inom Europeiska avdelningen för yttre åtgärder
Anslag 2011
Åtaganden

600 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

500 000

Anmärkningar
Ny punkt
Den förberedande åtgärden bör pågå i två år med en total budget på 1 000 000 EUR, och bör göra det möjligt för Europeiska
kommissionen att med hjälp av externa experter förbereda inrättandet av en EU-enhet för medlingsstöd inom Europeiska utri
kestjänsten, i enlighet med EU:s koncept om förstärkning av EU:s medlings- och dialogkapacitet, genom att
— utveckla och tillgängliggöra utbildning och interna kapacitetsuppbyggnadsmöjligheter avseende medlings- och dialogan
knutna frågor samt situationsanalys för personal vid Europeiska utrikestjänstens huvudkontor, unionspersonal som verkar
inom ramen för olika uppdrag, delegationschefer och delegationspersonal,
— bedriva kunskapsförvaltning, inbegripet tillvaratagande av gjorda erfarenheter, fastställande av bästa praxis och utveckling
av riktlinjer,
— förbereda inrättandet av en tjänstgöringslista över exporter som kan inkallas i medlings- och dialogförfaranden, med beak
tande av Förenta nationernas och andra organisationers pågående arbete med att skapa sådana tjänstgöringslistor.
Denna förberedande åtgärd bör betraktas som ett första steg för att stärka och tillhandahålla hållbart stöd till medlingsinitiativ
genom att till att börja med höja unionens interna kapacitet utan att bortse från stödet från externa och kontraktsanställda exper
ter. Den bör följas upp av en utvärdering, en reflektionsprocess och eventuellt beslut om att formellt inrätta en enhet för med
lingsstöd inom Europeiska utrikestjänsten.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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AVDELNING 3
DELEGATIONER
KAPITEL 3 0 — DELEGATIONER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

KAPITEL 3 0
300

Delegationer

3000

Löner och rättigheter för anställda enligt tjänsteföreskrifterna

3001

Extern personal och externa tjänster

3002

Utgifter avseende personal

3003

Byggnader och därtill hörande kostnader

3004

Andra administrativa utgifter

3005

Icke-differentierade anslag

94 407 518

Icke-differentierade anslag

52 708 170

Icke-differentierade anslag

21 155 943

Icke-differentierade anslag

88 198 482

Icke-differentierade anslag

23 477 221

Kommissionens bidrag för kommissionsanställda vid delegationerna
Icke-differentierade anslag

p.m.

Artikel 3 0 0 – Totalt

279 947 334

KAPITEL 3 0 TOTALT

279 947 334

Avdelning 3 – Totalt

279 947 334

Anslag 2010

Genomförande 2009
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AVDELNING 3
DELEGATIONER
KAPITEL 3 0 — DELEGATIONER

300

Delegationer

3000

Löner och rättigheter för anställda enligt tjänsteföreskrifterna
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

94 407 518

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter som uppstått inom Europeiska unionens delegationer utanför unionen och dele
gationer vid internationella organisationer som har sitt säte inom unionen vad gäller tjänstemän och tillfälligt anställda som har
en tjänst 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 för att de ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt
ursprungsland.
— Diverse ersättningar och bidrag.
— Övertid.
— Korrigeringskoefficienter som tillämpas på ersättningar.
— Alla anpassningar av löner som rådet godkänner under budgetåret.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Regler om utnämning och löner samt andra ekonomiska villkor som den Europeiska utrikestjänsten har antagit.
Rådets direktiv2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling, (EGT L 303,
2.12.2000, s. 16).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Riktlinjer för rekrytering av personer med funktionshinder som antogs genom ett beslut av Europaparlamentets presidium den
22 juni 2005.
3001

Extern personal och externa tjänster
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

52 708 170

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter som uppstått i Europeiska unionens delegationer utanför unionen och delega
tioner vid internationella organisationer som har sitt säte inom unionen:
— Lön till lokalanställda eller kontraktsanställda samt de avgifter och socialförsäkringar som ankommer på arbetsgivaren.
— Arbetsgivaravgifter för ytterligare socialförsäkringar för lokalanställda.
— Kostnader för vikarier och uppdragstagare.
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KAPITEL 3 0 — DELEGATIONER (forts.)

3 0 0 (forts.)
3 0 0 1 (forts.)

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
Rättslig grund
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
3002

Utgifter avseende personal
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

21 155 943

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter som uppstått i Europeiska unionens delegationer utanför unionen och delega
tioner vid internationella organisationer som har sitt säte inom unionen:
— Utgifter för utstationering av unga experter (personer med högskoleexamen) vid Europeiska unionens delegationer.
— Kostnader för seminarier som anordnas för unga diplomater från medlemsstater och tredjeland.
— Utgifter för tidsbegränsad utstationering av tjänstemän från medlemsstaterna vid delegationerna.
— Bosättningsbidrag och flyttbidrag till anställda som byter bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställ
ningsort 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.
— Diverse kostnader och ersättningar för övriga anställda, däribland rättslig rådgivning.
— Utgifter i samband med rekrytering av tjänstemän, kontraktsanställda och lokalanställda, inklusive publiceringskostnader,
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.
— Inköp, utbyte, ombyggnad och underhåll av utrustning av social eller medicinsk natur vid delegationerna.
— Utgifter för årliga läkarundersökningar av tjänstemän, kontraktsanställda och lokalanställda, inklusive sådana analyser och
prover som utgör en del av sådana undersökningar, kostnader för förtroendeläkare och förtroendetandläkare samt kost
nader i samband med hiv/aids-policyn för arbetsplatsen.
— Kulturell verksamhet och initiativ för att främja sociala kontakter.
— Utgifter för fasta tillägg som beviljas tjänstemän som till följd av sina arbetsuppgifter regelbundet har representationskost
nader, och återbetalning av kostnader som de därtill befogade tjänstemännen inom kommissionen eller europeiska avdel
ningen för yttre åtgärder har då de på tjänstens vägnar och inom ramen för sina arbetsuppgifter företräder sin institution
(när det gäller de delegationer som är belägna på unionens territorium täcks en del av kostnaderna för uppehället av det
fasta tillägget).
— Utgifter för transportkostnader, traktamenten och ytterligare eller extraordinära utgifter i samband med sådana tjänstere
sor som tjänstemän och övriga anställda gör.
— Utgifter för transporter och traktamenten i samband med evakuering av medicinska skäl.
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KAPITEL 3 0 — DELEGATIONER (forts.)

3 0 0 (forts.)
3 0 0 2 (forts.)

— 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.
— Anlitande av experter för kartläggning av behov samt för utformning, genomförande, ledning, utvärdering och uppfölj
ning 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 institutionens avdelningar i form
av kurser, seminarier eller konferenser (kursledare/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, trans
porter, hyra av undervisningsutrustning, kostnader för anordnande av lokala och regionala seminarier samt diverse kost
nader för förfriskningar och mat.
— Kostnader för deltagande i konferenser och symposier samt medlemskap i yrkesorganisationer och vetenskapliga
sammanslutningar.
— Utgifter för utbildning rörande offentliggöranden och information, berörda webbplatser samt för inköp av pedagogiskt
material, prenumerationer och intyg för distansutbildning, böcker, press- och multimedieprodukter.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

3003

Byggnader och därtill hörande kostnader
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

88 198 482

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter som uppstått i Europeiska unionens delegationer utanför unionen och delega
tioner vid internationella organisationer som har sitt säte inom unionen:
— Tillfälligt bostadsbidrag och traktamente
— för hyra och andra avgifter för byggnader för delegationerna utanför unionen, särskilt
— i fråga om alla byggnader eller delar av byggnader som utnyttjas som kontor av delegationer utanför unionen eller av
tjänstemän som innehar en tjänst utanför unionen: hyror (inbegripet för tillfälliga bostäder) och skatter, försäkrings
premier, inredning och större reparationer, löpande utgifter som avser personers och varors säkerhet (koder, kassa
skåp, galler, stängsel m.m.),
— i fråga om alla byggnader eller delar av byggnader som utnyttjas som kontor av delegationer utanför unionen och som
bostäder åt delegater: förbrukningsavgifter för vatten, gas, elektricitet och bränsle, underhåll och reparationer, flytt,
inredning och andra löpande utgifter (särskilt avgifter för gaturenhållning och sophämtning samt inköp av
skyltningsmateriel),
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3 0 0 3 (forts.)

— hyra och andra avgifter för byggnader för delegationerna inom unionens territorium, särskilt
— i fråga om alla byggnader eller delar av byggnader som utnyttjas av delegationernas kontor: hyra; förbrukningsavgifter
för vatten, gas, elektricitet och värme; försäkringspremier; underhåll och reparationer; inredning och större reparatio
ner; utgifter vad avser säkerheten, särskilt avtal om övervakning samt hyra och påfyllning av brandsläckare; inköp och
underhåll av brandsläckningsutrustning och förnyelse av frivilliga brandmäns (tjänstemäns) brandsläckningsutrust
ning; kostnader för lagstadgade kontroller osv.,
— i fråga om byggnader eller delar av byggnader som utnyttjas av tjänstemän: återbetalning av utgifter vad avser bosta
dens säkerhet,
— utgifter i samband med förvärv av tomter och byggnader (köp eller hyresavtal med option att köpa byggnader) eller upp
förande av kontor eller bostäder, inklusive kostnader för förberedande undersökningar och diverse avgifter.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
3004

Andra administrativa utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

23 477 221

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter som uppstått i Europeiska unionens delegationer utanför unionen och delega
tioner vid internationella organisationer som har sitt säte inom unionen:
— inköp, hyra, hyrköp, underhåll och reparationer av möbler och utrustning, bland annat audiovisuell utrustning och utrust
ning för arkivering, reproduktion, bibliotek, tolkning och särskild kontorsutrustning (fotokopieringsapparater, mikrolä
sare, telefaxapparater m.m.) samt inköp av dokumentation och materiel till denna utrustning,
— utgifter för inköp, underhåll och reparationer av teknisk utrustning som generatorer, luftkonditionering m.m. samt kost
nader för installation av materiel och materiel för sociala ändamål vid delegationerna,
— inköp, utbyte, hyra, hyrköp, underhåll och reparation av fordon, inklusive verktyg,
— försäkringspremier för fordon,
— inköp av böcker, dokument och andra icke-periodiska publikationer, inklusive nyutgåvor och prenumerationer på olika
tidningar, tidskrifter och allmänna publikationer samt kostnader för att binda och bevara tidskrifter,
— kostnader för prenumerationer avseende nyhetsbyråer,
— inköp av papper, kuvert, kontorsvaror och materiel för reproduktion samt visst tryckningsarbete som utförs utanför
institutionen,
— transport och tullklarering av utrustning, inköp och tvätt av uniformer för vaktmästare, chaufförer osv., olika typer av för
säkringar (i synnerhet för skadeståndsansvar och stöld), utgifter för interna möten (mat och dryck som serveras vid sär
skilda tillfällen),
— kostnader för studier, undersökningar och konsultationer i samband med delegationernas administrativa arbete och alla
andra driftsutgifter som inte särskilt täcks av övriga punkter i denna artikel,
— porto och andra leveranskostnader för försändelser, rapporter och publikationer, för postpaket och andra paket som sänds
per flyg, landsvägstransport, båt eller tåg,
— kostnader för diplomatiska kurirförsändelser,
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— samtliga kostnader för möbler och utrustning till tjänstebostäder,
— inköp, hyra eller hyrköp av datautrustning, bland annat datorer, terminaler, minidatorer, kringutrustning, överföringsut
rustning samt nödvändig programvara,
— tjänster vid delegationerna som utförs på entreprenad, till exempel utveckling och underhåll av deras informationsteknik
ssystem samt stödfunktioner för dessa system,
— inköp, hyra eller hyrköp av reproduktionsutrustning för pappersbaserad information, t.ex. skrivare och skannrar,
— inköp, hyra eller hyrköp av telefoncentraler, telefonväxlar och dataöverföringsutrustning samt nödvändig programvara,
— abonnemangsavgifter och fasta kostnader för kabel- eller radiokommunikation (telefon, telegraf, telex, fax), dataöverfö
ringsnät, telematiktjänster m.m. samt inköp av kataloger,
— installation, konfigurering, underhåll, stöd, assistans, dokumentation och materiel som är relaterat till denna utrustning,
— eventuella kostnader för säkerhet i nödsituationer (aktiva insatser) vid delegationerna,
— alla utgifter i samband med finansiella transaktioner, inbegripet bankavgifter.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
3005

Kommissionens bidrag för kommissionsanställda vid delegationerna
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

Anmärkningar
Eventuella inkomster från kommissionens eller Europeiska utvecklingsfondens bidrag till kostnader för kommissionsanställdas
närvaro vid delegationerna kan ge upphov till ytterligare anslag i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.
— Anslaget är avsett att täcka följande kostnader för kommissionsanställda – inklusive anställda som finansieras med Euro
peiska utvecklingsfondens medel – som är placerade vid Europeiska unionens delegationer utanför unionen och vid inter
nationella organisationer inom unionen:
— Löner och lönerelaterade utgifter för lokalanställda (och personal från bemanningsföretag).
— Den andel av de utgifter som omfattas av punkterna 3 0 0 0 (Löner och andra rättigheter för anställda enligt tjänste
föreskrifterna), 3 0 0 1 (Extern personal och externa tjänster), 3 0 0 2 (Andra utgifter avseende personal), 3 0 0 3 (Bygg
nader och därtill hörande kostnader) och 3 0 0 4 (Andra administrativa utgifter) för sådan personal.
Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.
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AVDELNING 10
ÖVRIGA UTGIFTER
KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG
KAPITEL 10 1 — RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

KAPITEL 10 0
KAPITEL 10 0 TOTALT

KAPITEL 10 1
KAPITEL 10 1 TOTALT

Avdelning 10 – Totalt
TOTALSUMMA

464 104 592

Anslag 2010

Genomförande 2009
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AVDELNING 10
ÖVRIGA UTGIFTER
KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Anmärkningar
De anslag som återfinns i detta kapitel är preliminära och kan användas först när de har överförts till andra kapitel i budgeten
för särskilda ändamål enligt bestämmelserna i budgetförordningen.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
KAPITEL 10 1 — RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter som uppstått genom budgetbeslut som antas under budgetåret (utgifter som
inte kan skattas).
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PERSONAL
Avsnitt X – Europeiska avdelningen för yttre åtgärder
2011
Tjänstegrupp och grad

2010
Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Ska överföras till utrikestjänsten
Fasta tjänster

AD 16

12

12

AD 15

38

38

Tillfälliga tjänster

AD 14

68

2

55

7

AD 13

156

1

96

1

AD 12

235

8

250

8

AD 11

71

117

12

AD 10

75

7

56

1

AD 9

61

23

71

2

AD 8

36

20

AD 7

55

65

AD 6

30

28

AD 5

41

1

66

1

878

42

874

32

AD total
AST 11

18

12

AST 10

18

19

AST 9

53

39

AST 8

39

AST 7

97

1

82

AST 6

106

96

42

AST 5

123

102

AST 4

83

100

AST 3

40

40

AST 2

73

52

AST 1

72
AST totalt

Totalsumma
Totalt antal anställda

1

134

722
1 600 ( )
1

1 643

1

718

1

43

1 592 ( )

33

2

1 625

( ) Av vilka sex är befordringar med personlig inplacering: två AD 15-tjänstemän i lönegrad AD 16, tre AD 14-tjänstemän i lönegrad AD 15 och en AD 13-tjänstemän i
lönegrad AD 14.
(2) Av vilka sex är befordringar med personlig inplacering: två AD 15-tjänstemän i lönegrad AD 16, tre AD 14-tjänstemän i lönegrad AD 15 och en AD 13-tjänstemän i
lönegrad AD 14.
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AVDELNING 4
INKOMSTER FRÅN PERSONER MED ANKNYTNING TILL INSTITUTIONERNA OCH 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

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 4 0
400

Inkomster från skatt på löner och ersättningar till institutionens leda
möter, tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension

403

Intäkter från den tillfälliga avgift som dras av på lönerna för institutio
nernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

p.m.

p.m.

404

Intäkter från den särskilda avgift som dras av på lönerna för institutio
nernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

42 428 398

39 212 315

32 884 449,22

KAPITEL 4 0 TOTALT

505 672 798

529 525 013

447 600 506,29

305 137 702

312 614 023

268 944 682,76

66 779 000

65 539 000

56 141 341,43

463 244 400

490 312 698

414 525 432,50
190 624,57

KAPITEL 4 1
410

Personalens avgifter till pensionssystemet

411

Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter

412

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

100 000

100 000

57 122,21

KAPITEL 4 1 TOTALT

372 016 702

378 253 023

325 143 146,40

Arbetsgivaravgift till pensionssystemet från de decentraliserade organen
och internationella organisationer

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

KAPITEL 4 2 TOTALT

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

Avdelning 4 – Totalt

890 812 767

919 254 686

780 635 325,65

KAPITEL 4 2
420
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AVDELNING 4
INKOMSTER FRÅN PERSONER MED ANKNYTNING TILL INSTITUTIONERNA OCH ANDRA UNIONSORGAN
KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR

400

Inkomster från skatt på löner och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som
uppbär pension
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

463 244 400

Budgetåret 2009

490 312 698

414 525 432,50

Anmärkningar
Denna intäkt 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 vid Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
Protokoll om Europeiska unionens förmåner och immunitet, särskilt artikel 12.
Rådets förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och leda
möter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter 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 Euro
peiska 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).
403

Intäkter från den tillfälliga avgift som dras av på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i
aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

190 624,57

Anmärkningar
Bestämmelserna om den tillfälliga avgiften var tillämpliga fram till den 30 juni 2003. Denna post kommer därför att täcka alla
intäkter från resterande belopp avseende den tillfälliga avgiften från löner som utbetalas till ledamöter i kommissionen, tjäns
temän och andra anställda i aktiv tjänst.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i den version som var i kraft fram till
den 15 december 2003.
Rådets förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och leda
möter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare
(EGT 187, 8.8.1967, s. 1).
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KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR (forts.)

404

Intäkter från den särskilda avgift som dras av på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i
aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

42 428 398

Budgetåret 2009

39 212 315

32 884 449,22

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för intäkter för den särskilda avgiften på lönerna för tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst i enlig
het med artikel 66a i tjänsteföreskrifterna.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
Rådets förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och leda
möter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare
(EGT 187, 8.8.1967, s. 1).
KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

410

Personalens avgifter till pensionssystemet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

305 137 702

Budgetåret 2009

312 614 023

268 944 682,76

Anmärkningar
Intäkten utgörs av personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid 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).
411

Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

66 779 000

Budgetåret 2009

65 539 000

56 141 341,43

Anmärkningar
Intäkten utgörs av inbetalningen till unionen av det försäkringstekniska värdet eller det schablonmässiga återköpsvärdet för de
pensionsrättigheter som tjänstemännen förvärvat i sina tidigare arbeten.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
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KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET (forts.)

412

Bidrag från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl till pensionssystemet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

100 000

Budgetåret 2009

100 000

57 122,21

Anmärkningar
Tjänstemän och andra anställda som tar tjänstledigt av personliga skäl kan fortsätta att förvärva pensionsrättigheter under för
utsättning att de också står för kostnaden för arbetsgivaravgiften.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
KAPITEL 4 2 — ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

420

Arbetsgivaravgift till pensionssystemet från de decentraliserade organen och internationella organisationer
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

13 123 267

Budgetåret 2009

11 476 650

7 891 672,96

Anmärkningar
Inkomsten utgör arbetsgivaravgiften till pensionssystemet från de decentraliserade organen och internationella organisationer.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid 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

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 5 0
500

Inkomster från försäljning av lös egendom

5000

Inkomster från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål

p.m.

p.m.

70 077,05

5001

Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål

p.m.

p.m.

23 392,42

5002

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

p.m.

p.m.

362 665,38

Artikel 5 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

456 134,85

501

Inkomster från försäljning av fast egendom

p.m.

p.m.

0,—

502

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

887 947,58

KAPITEL 5 0 TOTALT

p.m.

p.m.

1 344 082,43

510

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

p.m.

p.m.

0,—

511

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

5110

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

p.m.

p.m.

5 517 500,69

5111

Återbetalning av hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 067 536,85

Artikel 5 1 1 – Totalt

p.m.

p.m.

6 585 037,54

KAPITEL 5 1 TOTALT

p.m.

p.m.

6 585 037,54

KAPITEL 5 1

KAPITEL 5 2
520

Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra rän
tor på institutionens konton

5 600 000

6 500 000

16 458 980,78

521

Avkastning av investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra rän
tor på konton för subventionerade organisationer som överförs till kom
missionen

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

522

Räntor på förskottsfinansiering

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

523

Inkomster som uppstått på förvaltningskonton – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål

p.m.

p.m.

55 600 000

66 500 000

KAPITEL 5 2 TOTALT

105 753 359,67

II/20

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011
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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

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

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 – Inkom
ster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

8 036 131,49

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

p.m.

p.m.

– 309 818,30

KAPITEL 5 5 TOTALT

p.m.

p.m.

7 726 313,19

570

Inkomster från återbetalningar av felaktigt utbetalda bidrag – Inkom
ster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

7 985 569,86

571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, som till exempel inkom
ster 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,—

572

Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan insti
tutions räkning

p.m.

p.m.

0,—

573

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens admi
nistrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

126 036 570,51

KAPITEL 5 7 TOTALT

p.m.

p.m.

134 022 140,37

KAPITEL 5 5
550

551

KAPITEL 5 7

KAPITEL 5 8
580

Inkomster från uthyrning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

158 886,25

581

Inkomster från mottagna försäkringsersättningar – Inkomster avsatta
för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

922 280,09

KAPITEL 5 8 TOTALT

p.m.

p.m.

1 081 166,34

KAPITEL 5 9
590

Övriga inkomster från administrativ verksamhet

100 000

100 000

1 746 769,61

KAPITEL 5 9 TOTALT

100 000

100 000

1 746 769,61

Avdelning 5 – Totalt

55 700 000

66 600 000

258 258 869,15
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AVDELNING 5
INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONERNAS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET
KAPITEL 5 0 — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

500

Inkomster från försäljning av lös egendom

5000

Inkomster från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

70 077,05

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av fordon som varit i institutionernas ägo. Den omfattar också
inkomster från avyttring av bokföringsmässigt helt avskrivna fordon som ersätts eller utrangeras.
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 e och ea 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.
5001

Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

23 392,42

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av lös egendom som varit i institutionernas ägo, med undan
tag 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.
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 e och ea 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.
5002

Inkomster från leverans av lös egendom till andra institutioner eller organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

362 665,38

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 g 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.
501

Inkomster från försäljning av fast egendom
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

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

0,—
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KAPITEL 5 0 — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM (forts.)

502

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

887 947,58

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 j 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.
Denna artikel inkluderar också inkomster från försäljning av dessa produkter i elektronisk form.

KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER

510

Inkomster från uthyrning av lös egendom och utrustning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 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.

511

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

5110

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

5 517 500,69

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 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.

5111

Återbetalning av hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

1 067 536,85

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 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.

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/23
KOMMISSIONEN

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

520

Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

5 600 000

Budgetåret 2009

6 500 000

16 458 980,78

Anmärkningar
Dessa inkomster avser endast bankräntor på kommissionens avistakonton.
521

Avkastning av investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på konton för subventionerade organisationer
som överförs till kommissionen
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

10 000 000

Budgetåret 2009

10 000 000

26 885 559,70

Anmärkningar
Denna artikel innehåller inkomster från ränteåterbetalning från stödmottagande organisationer som satt in förskott från kom
missionen på räntebärande konton. Om de lämnas outnyttjade måste dessa förskott återbetalas till kommissionen med ränta.
522

Räntor på förskottsfinansiering
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

40 000 000

Budgetåret 2009

50 000 000

62 408 819,19

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd att ta upp inkomster från räntor på förhandsfinansiering.
I enlighet med artikel 5a i budgetförordningen förs eventuella inkomster under denna artikel upp som ytterligare anslag under
motsvarande rubriker i utgiftsberäkningen i detta avsnitt. De räntor som genereras av förhandsfinansiering ska således avsättas
för det berörda programmet eller åtgärden och räknas av från slutbetalningen till stödmottagaren.
I genomförandebestämmelserna till budgetförordningen anges vidare de fall där den behöriga utanordnaren undantagsvis ska
begära in sådana räntebelopp på årsbasis.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 5a.
Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357,
31.12.2002, s. 1), särskilt artiklarna 4 och 4a.
523

Inkomster som uppstått på förvaltningskonton – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

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 gemenskaps- och unionsprogram och de belopp som inbetalas av unionen kvarstår på kontona
fram till dess att de görs tillgängliga för stödmottagarna enligt programmet, t.ex. små och medelstora företag eller institutioner
som driver projekt i anslutningsländer.

II/24

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN

KAPITEL 5 2 — AVKASTNING AV INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR (forts.)

5 2 3 (forts.)

Ränta som uppstår på förvaltningskonton för unions-/gemenskapsprogram används i enlighet med artikel 18.2 i budgetförord
ningen till ytterligare anslag under de budgetposter som burit de ursprungliga utgifter vilka gett upphov till dessa inkomster.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 18.2.
Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357,
31.12.2002, s. 1).
KAPITEL 5 5 — INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER OCH UTFÖRANDE AV ARBETEN

550

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
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

8 036 131,49

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 g 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.
551

Inkomster från tredje man för tjänster eller arbeten som levererats eller utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

– 309 818,30

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 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.
KAPITEL 5 7 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

570

Inkomster från återbetalningar av felaktigt utbetalda bidrag – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

7 985 569,86

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 f 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.
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KAPITEL 5 7 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET
(forts.)

571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, som till exempel inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inklu
sive inkomster avsatta för särskilda ändamål för varje institution – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 c 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.
572

Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för inkomster från återbetalning av sociala avgifter som uppkommit för en annan institutions räkning.
573

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

126 036 570,51

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
KAPITEL 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR

580

Inkomster från uthyrning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

158 886,25

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 i 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.
581

Inkomster från mottagna försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

922 280,09

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 h i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för sär
skilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upp
hov till motsvarande inkomster, har uppstått.
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KAPITEL 5 9 — ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

590

Övriga inkomster från administrativ verksamhet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

100 000

Budgetåret 2009

100 000

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

1 746 769,61
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AVDELNING 6
AVGIFTER OCH BIDRAG INOM RAMEN FÖR OLIKA UNIONS-/GEMENSKAPSAVTAL OCH
UNIONS-/GEMENSKAPSPROGRAM
KAPITEL 6 0 — BIDRAG TILL UNIONS-/GEMENSKAPSPROGRAM
KAPITEL 6 1 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

601

Diverse forskningsprogram

6011

Samarbetsavtal mellan Schweiz och Euratom om kontrollerad termonu
kleär fusion och plasmafysik – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

6012

Europaavtal om utveckling av fusionsteknik (EFDA) – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål

p.m.

p.m.

16 455 367,63

6013

Samarbetsavtal med tredjeland inom ramen för unionens/gemenskapens
forskningsprogram – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

225 927 075,31

6015

Samarbetsavtal med institut från tredjeländer i samband med vetenskap
liga och tekniska projekt av unionsintresse (Eureka m.fl.) – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

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.

242 382 442,94

602

Övriga program

6021

Diverse inkomster avseende humanitärt bistånd – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 6 0 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

603

Associationsavtal mellan unionen/gemenskapen och tredjeland

6031

Inkomster från deltagande i unions-/gemenskapsprogram av kandidatlän
der och potentiella kandidatländer på västra Balkan – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål

p.m.

p.m.

192 439 263,08

6032

Inkomster från deltagande i tullsamarbetet avseende andra tredjeländer än
kandidatländer eller potentiella kandidatländer i västra Balkanområdet –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

251 618,—

6033

Tredje mans deltagande i unions/gemenskapsverksamheter – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

11 788 959,—

Artikel 6 0 3 – Totalt

p.m.

p.m.

204 479 840,08

KAPITEL 6 0 TOTALT

p.m.

p.m.

446 862 283,02

KAPITEL 6 0

6016

KAPITEL 6 1
611

Återbetalning av utgifter som har uppkommit för en eller flera medlems
staters räkning

6113

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

p.m.

p.m.

56 445 859,43

6114

Återbetalning från Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

56 445 859,43

Artikel 6 1 1 – Totalt
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KAPITEL 6 1 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (forts.)
Artikel
Punkt
612

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

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.

894 767,08

614

Återbetalning av unions-/gemenskapsstöd till kommersiellt framgångs
rika projekt och verksamheter

6140

Återbetalning av unions-/gemenskapsstöd till kommersiellt framgångsrika
projekt och verksamheter inom området ny energiteknik – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål

—

p.m.

0,—

Återbetalning av unions-/gemenskapsstöd som har beviljats inom ramen
för en europeisk riskkapitalverksamhet till förmån för små och medelstora
företag – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 6 1 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

615

Återbetalning av oanvänt unions-/gemenskapsstöd

6150

Återbetalning av oanvänt stöd från Europeiska socialfonden, Europeiska
regionala utvecklingsfonden och Europeiska utvecklings- och garantifon
den för jordbruket, Fonden för fiskets utveckling, Sammanhållningsfonden,
solidaritetsfonden, Ispa och IPA

p.m.

p.m.

59 834 833,16

6151

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

p.m.

p.m.

0,—

6152

Återbetalning av oanvända räntesubventioner – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

6153

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

p.m.

p.m.

37 797,32

6157

Återbetalningar av förskott från strukturfonderna, Sammanhållningsfon
den och Europeiska fiskerifonden

p.m.

p.m.

27 667 926,25

6158

Återbetalning av diverse oanvänt unions-/gemenskapsstöd – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

23 188 730,82

Artikel 6 1 5 – Totalt

p.m.

p.m.

110 729 287,55

Återbetalning av utgifter som har uppkommit för Internationella atom
energiorganets (IAEA) räkning – Inkomster avsatta för särskilda ända
mål

p.m.

p.m.

0,—

6143

616

617

Återbetalning av belopp inom ramen för unions-/gemenskapsstöd till
tredjeland

6170

Återbetalningar inom ramen för samarbetet med Sydafrika – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

2 758 732,44

Artikel 6 1 7 – Totalt

p.m.

p.m.

2 758 732,44

618

Återbetalning av belopp som utbetalats i samband med livsmedelsbis
tånd

6180

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

p.m.

p.m.

0,—

Återbetalning av extrakostnader som förorsakats av mottagare av livsmed
elsbistånd – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 6 1 8 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

6181

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/29
KOMMISSIONEN

KAPITEL 6 1 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (forts.)
KAPITEL 6 2 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM HAR UTFÖRTS MOT BETALNING
KAPITEL 6 3 — BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

619

Återbetalning av övriga utgifter som har uppkommit för tredje mans
räkning

6191

Återbetalning av övriga utgifter som har uppkommit för tredje mans räk
ning inom ramen för rådets beslut 77/270/Euratom – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål

p.m.

p.m.

9 644,73

Artikel 6 1 9 – Totalt

p.m.

p.m.

9 644,73

KAPITEL 6 1 TOTALT

p.m.

p.m.

170 838 291,23

620

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

p.m.

p.m.

0,—

622

Inkomster av tjänster som Gemensamma forskningscentret har tillhan
dahållit tredje man mot betalning

6221

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

p.m.

p.m.

18 313 217,—

6223

Övriga inkomster från tjänster som Gemensamma forskningscentret mot
betalning tillhandahåller tredje man och som ska användas till ytterligare
anslag – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

10 019 812,25

6224

Inkomster från licenser som har upplåtits av kommissionen och som avser
sådana patenterbara och icke-patenterbara uppfinningar som är resultatet
av unions-/gemenskapsforskning som har utförts av Gemensamma forsk
ningscentret – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

229 242,79

6225

Andra inkomster till Gemensamma forskningscentret – Inkomster avsatta
för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

6226

Inkomster från tjänster som Gemensamma forskningscentret tillhandahål
ler kommissionen i konkurrens med andra och som ger upphov till ytter
ligare anslag – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

56 196 406,80

Artikel 6 2 2 – Totalt

p.m.

p.m.

84 758 678,84

Inkomster från licenser som har upplåtits av kommissionen och som
avser sådana patenterbara och icke-patenterbara uppfinningar som är
resultatet av unions-/gemenskapsforskning (indirekta åtgärder) –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 6 2 TOTALT

p.m.

p.m.

84 758 678,84

630

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

p.m.

p.m.

218 892 911,—

631

Bidrag inom ramen för Schengenregelverket

6312

Bidrag för utveckling av storskaliga informationssystem inom ramen för
avtalet med Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein – Inkomster avsatta
för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 314 270,59

6313

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

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 6 3 1 – Totalt

p.m.

p.m.

1 314 270,59

KAPITEL 6 2

624

KAPITEL 6 3
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KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL
KAPITEL

63
65
66
67

—
—
—
—

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL (forts.)
FINANSIELLA KORRIGERINGAR
ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR
INKOMSTER SOM GÄLLER EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET OCH EUROPEISKA JORD
BRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING

Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

632

EUF:s bidrag till gemensamma utgifter för administrativt stöd – Inkom
ster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

70 035 604,22

633

Bidrag till vissa biståndsprogram till förmån för tredjeland

6330

Bidrag från medlemsstaterna till vissa biståndsprogram till förmån för tred
jeland som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen på med
lemsstaternas vägnar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

5 595 450,12

6331

Bidrag från länder utanför gemenskapen till vissa biståndsprogram till för
mån för tredjeland som finansieras av unionen och förvaltas av kommis
sionen på deras vägnar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

6332

Bidrag från internationella organisationer till vissa biståndsprogram till för
mån för tredjeland som finansieras av unionen och förvaltas av kommis
sionen på dessa organisationers vägnar – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 6 3 3 – Totalt

p.m.

p.m.

5 595 450,12

KAPITEL 6 3 TOTALT

p.m.

p.m.

295 838 235,93

650

Finansiella korrigeringar

6500

Finansiella korrigeringar inom ramen för strukturfonderna, Sammanhåll
ningsfonden och Europeiska fiskerifonden

p.m.

p.m.

305 688 340,62

Artikel 6 5 0 – Totalt

p.m.

p.m.

305 688 340,62

KAPITEL 6 5 TOTALT

p.m.

p.m.

305 688 340,62

660

Andra bidrag och återbetalningar

6600

Andra bidrag och återbetalningar – Inkomster avsatta för särskilda ända
mål

p.m.

p.m.

290 305 234,77

6601

Andra bidrag och återbetalningar, ej avsatta

122 478 259,14

KAPITEL 6 5

KAPITEL 6 6

30 000 000

30 000 000

Artikel 6 6 0 – Totalt

30 000 000

30 000 000

412 783 493,91

KAPITEL 6 6 TOTALT

30 000 000

30 000 000

412 783 493,91

KAPITEL 6 7
670

Inkomster som gäller Europeiska garantifonden för jordbruket

6701

Avslutning av Europeiska garantifonden för jordbrukets räkenskaper –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

600 517 182,09

6702

Oegentligheter avseende Europeiska garantifonden för jordbruket – Inkom
ster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

147 878 436,59

6703

Tilläggsavgift för mjölkproducenter – Inkomster avsatta för särskilda ända
mål

p.m.

p.m.

337 626 470,92

Artikel 6 7 0 – Totalt

p.m.

p.m.

1 086 022 089,60

671

Inkomster som gäller Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveck
ling

6711

Avslutning av Europeiska jordbruksfondens för landsbygdsutvecklings
räkenskaper – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

350 800,—

6712

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklings oegentligheter –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 6 7 1 – Totalt

p.m.

p.m.

350 800,—

KAPITEL 6 7 TOTALT

p.m.

p.m.

1 086 372 889,60
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KAPITEL 6 8 — TILLFÄLLIGA OMSTRUKTURERINGSAVGIFTER
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 6 8
680

Tillfälliga omstruktureringsavgifter – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål

6801

Tillfälliga omstruktureringsavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ända
mål

p.m.

p.m.

1 741 417 405,37

6802

Oegentligheter som avser den tillfälliga fonden för omstrukturering –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

6803

Räkenskapsavslutning avseende den tillfälliga fonden för omstrukturering
– Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 6 8 0 – Totalt

p.m.

p.m.

1 741 417 405,37

KAPITEL 6 8 TOTALT

p.m.

p.m.

1 741 417 405,37

Avdelning 6 – Totalt

30 000 000

30 000 000

4 544 559 618,52
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KOMMISSIONEN

AVDELNING 6
AVGIFTER OCH BIDRAG INOM RAMEN FÖR OLIKA UNIONS-/GEMENSKAPSAVTAL OCH
UNIONS-/GEMENSKAPSPROGRAM
KAPITEL 6 0 — BIDRAG TILL UNIONS-/GEMENSKAPSPROGRAM

601

Diverse forskningsprogram

6011

Samarbetsavtal mellan Schweiz och Euratom om kontrollerad termonukleär fusion och plasmafysik – Inkomster avsatta för sär
skilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Inkomster som är resultatet av samarbetsavtal mellan Schweiz och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt avtalet av den
14 september 1978.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artikel 08 22 04 (indi
rekta åtgärder) i utgiftsberäkningen i detta avsnitt, alltefter vilka utgifter som behöver täckas.
6012

Europaavtal om utveckling av fusionsteknik (EFDA) – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

16 455 367,63

Anmärkningar
Inkomster som härrör från de multilaterala Europaavtal om utveckling av fusionsteknik avtalen (EFDA) mellan Europeiska atom
energigemenskapen och dess 18 associerade medlemmar, särskilt avtalet av den 30 mars 1999.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artikel 08 22 04 (indi
rekta åtgärder) i utgiftsberäkningen i detta avsnitt, alltefter vilka utgifter som behöver täckas.
Dessa inkomster är avsedda att omfatta de associerade medlemmarnas bidrag till finansieringen av Joint Funds utgifter vid
användning av JET-strukturen för EFDA:s ändamål.
6013

Samarbetsavtal med tredjeland inom ramen för unionens/gemenskapens forskningsprogram – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

225 927 075,31

Anmärkningar
Inkomster som är resultatet av samarbetsavtal mellan unionen/gemenskapen och tredjeländer inom Europa, särskilt de länder
som deltar i det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning (Cost), i syfte att knyta dessa länder till unions-/
gemenskapsprogram inom forskningsområdet.
Dessa eventuella bidrag ska täcka kostnaderna för möten, avtal med experter och forskningsutgifter enligt programmen i fråga.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artiklarna 02 04 03,
06 06 04, 08 22 04, 09 04 02 och 15 07 78, 32 06 03 (indirekta åtgärder) samt artiklarna 10 02 02 och 10 03 02 i utgifts
beräkningen i avsnittet, beroende på vilka utgifter som ska täckas.
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KAPITEL 6 0 — BIDRAG TILL UNIONS-/GEMENSKAPSPROGRAM (forts.)

6 0 1 (forts.)
6 0 1 3 (forts.)

Rättslig grund
Rådets och kommissionens beslut 2007/502/EG, Euratom av den 25 juni 2007 om undertecknande på Europeiska gemenska
pens och Europeiska atomenergigemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt
samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbun
det, å andra sidan (EUT L 189, 20.7.2007, s. 24).
Rådets beslut 2007/585/EG av den 10 juli 2007 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett avtal om vetenskapligt
och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel (EUT L 220, 25.8.2007, s. 3).
Rådets beslut 2010/558/EU av den 12 mars 2010 om undertecknande, på unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av
avtalet mellan Europeiska unionen och Färöarnas regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete, genom vilket Färöarna asso
cieras med unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 245,
17.9.2010, s. 1).

6015

Samarbetsavtal med institut från tredjeländer i samband med vetenskapliga och tekniska projekt av unionsintresse (Eureka m.fl.)
– Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Inkomster som är resultatet av samarbetsavtal mellan unionen/gemenskapen och institut från tredjeländer i samband med veten
skapliga och tekniska projekt av unionsintresse (Eureka m.fl.).
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artiklarna 02 04 03,
06 06 04, 08 22 04 och 09 04 02 (indirekta åtgärder) i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.

6016

Avtal om europeiskt samarbete inom vetenskaplig och teknisk forskning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Inkomster från stater som deltar i det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artiklarna 02 04 03,
06 06 04, 08 22 04 och 09 04 02 (indirekta åtgärder) i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.
Referensrättsakter
Resolution av ministrarna från de stater som deltar i det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning (Cost)
(undertecknad i Wien den 21 november 1991) (EGT C 333, 24.12.1991, s. 1).
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KAPITEL 6 0 — BIDRAG TILL UNIONS-/GEMENSKAPSPROGRAM (forts.)

602

Övriga program

6021

Diverse inkomster avseende humanitärt bistånd – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Alla bidrag från tredje man avseende humanitärt bistånd.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under avdelning 23 i utgifts
beräkningen 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).
603

Associationsavtal mellan unionen/gemenskapen och tredjeland

6031

Inkomster från deltagande i unions-/gemenskapsprogram av kandidatländer och potentiella kandidatländer på västra Balkan –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

192 439 263,08

Anmärkningar
Inkomster från associeringsavtalen mellan unionen och nedanstående länder till följd av dessa länders deltagande i en rad
unions-/gemenskapsprogram. Inkomster från länder som redan är medlemsstater avser tidigare insatser.
I enlighet med artikel 18 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).
Ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om de allmänna principerna för Republiken Albaniens del
tagande i gemenskapsprogram (EUT L 192, 22.7.2005, s. 2).
Ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om de allmänna principerna för Bosnien och Herce
govinas deltagande i gemenskapsprogram (EUT L 192, 22.7.2005, s. 9).
Ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kroatien om de allmänna principerna för Republiken Kroatiens del
tagande i gemenskapsprogram (EUT L 192, 22.7.2005, s. 16).
Ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Serbien och Montenegro om de allmänna principerna för Serbien och Monte
negros deltagande i gemenskapsprogram (EUT L 192, 22.7.2005, s. 29).
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 gemenskaps
program (EUT L 192, 22.7.2005, s. 23).
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KAPITEL 6 0 — BIDRAG TILL UNIONS-/GEMENSKAPSPROGRAM (forts.)

6 0 3 (forts.)
6 0 3 1 (forts.)

Avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokoll 8 till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europe
iska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan, om de allmänna prin
ciperna för Montenegros deltagande i gemenskapsprogram (EUT L 43, 19.2.2008, s. 11).
Tilläggsprotokoll till Europaavtalen (artiklarna 228 och 238) om öppnande av gemenskapsprogram till kandidatländerna.
6032

Inkomster från deltagande i tullsamarbetet avseende andra tredjeländer än kandidatländer eller potentiella kandidatländer i väs
tra Balkanområdet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

251 618,00

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd att uppta bidrag från tredjeland i samband med tullsamarbetet, i synnerhet projektet Transit och pro
jektet för spridning av tulldata och andra uppgifter (via telematiknät).
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artiklarna 14 03 01,
14 04 01, 14 04 02 och 14 05 03 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.
Rättslig grund
Konventionen av den 20 maj 1987 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 konventio
nen 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 beslut nr 253/2003/EG av den 11 februari 2003 om antagande av ett åtgärdsprogram för tull
frågor 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 gemenska
pen (Tull 2013) (EUT L 154, 14.6.2007, s. 25).
6033

Tredje mans deltagande i unions/gemenskapsverksamheter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

11 788 959,00

Anmärkningar
Eventuella bidrag från tredje man till unions-/gemenskapsverksamheter.
I enlighet med artikel 18 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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611

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

6113

Inkomster från de investeringar som avses i artikel 4 i beslut 2003/76/EG – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

56 445 859,43

Anmärkningar
Enligt beslut 2003/76/EG ska kommissionen ges uppdraget att avveckla de av Europeiska kol- och stålgemenskapens (EKSG)
ekonomiska transaktioner som fortfarande är oavslutade när EKSG-fördraget upphör att gälla.
Enligt artikel 4 i detta beslut ska nettoinkomsterna från investeringar föras in i Europeiska unionens allmänna budget såsom
inkomster avsatta för särskilda ändamål, nämligen finansiering av forskningsprojekt inom sektorer med anknytning till kol- och
stålforskning av Forskningsfonden för kol och stål.
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 stålforskningsfondens tillgångar.
Finansieringssystemet trädde i kraft 2003. Inkomster från år 2009 kommer att användas för forskning under 2011. I syfte att
minimera de fluktuationer i tillgången på forskningsmedel som kan följa av utvecklingen på finansmarknaderna ska en utjäm
ning genomföras. Nettointäkterna för forskning under 2011 beräknas uppgå till 60 929 750 euro.
Enligt artikel 4 i beslut 2003/76/EG ska 72,8 % avdelas för stålsektorn och 27,2 % till kolsektorn.
I enlighet med artiklarna 18 och 160.1a i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under kapi
tel 08 23 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 proto
kollet 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).

6114

Återbetalning från Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Enligt beslut 2003/76/EG ska kommissionen ges uppdraget att avveckla de av Europeiska kol- och stålgemenskapens (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 stålforsknings
fondens tillgångar.
Rättslig grund
Rådets beslut 2003/76/EG av den 1 februari 2003 om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet av proto
kollet 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).
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612

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
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

894 767,08

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga utgifterna, som
gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

614

Återbetalning av unions-/gemenskapsstöd till kommersiellt framgångsrika projekt och verksamheter

6140

Återbetalning av unions-/gemenskapsstöd till kommersiellt framgångsrika projekt och verksamheter inom området ny energi
teknik – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

—

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Inkomster från återbetalning av allt eller en del av det ekonomiska stöd som beviljats av unionen efter det att projekt haft kom
mersiell framgång. Eftersom denna typ av verksamhet inte längre får ekonomiskt stöd bibehålls endast de betalningsbemyndi
ganden som behövs för att betala utestående åtaganden i avdelning 06 i utgiftsberäkningen.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga utgifterna, som
gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

6143

Återbetalning av unions-/gemenskapsstöd som har beviljats inom ramen för en europeisk riskkapitalverksamhet till förmån för
små och medelstora företag – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

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 18 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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615

Återbetalning av oanvänt unions-/gemenskapsstöd

6150

Återbetalning av oanvänt stöd från Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska
utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Fonden för fiskets utveckling, Sammanhållningsfonden, solidaritetsfonden, Ispa
och IPA
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

59 834 833,16

Anmärkningar
Återbetalning av oanvänt stöd från Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska utvecklingsoch garantifonden för jordbruket, Fonden för fiskets utveckling, Sammanhållningsfonden, solidaritetsfonden, Ispa och IPA.
I enlighet med artikel 18 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.

6151

Återbetalning av oanvända bidrag för att balansera budgetar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.

6152

Återbetalning av oanvända räntesubventioner – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.

6153

Återbetalning av oanvända belopp inom ramen för avtal som institutionen har ingått – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

37 797,32

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
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6157

Återbetalningar av förskott från strukturfonderna, Sammanhållningsfonden och Europeiska fiskerifonden
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

27 667 926,25

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för återbetalningar av förskott från strukturfonderna (Europeiska regionala utvecklingsfonden och Euro
peiska socialfonden) samt Sammanhållningsfonden och Europeiska fiskerifonden.
De belopp som förs upp under denna punkt ger i enlighet med artiklarna 18 och 157 i budgetförordningen upphov till til
läggsanslag under motsvarande budgetposter i avdelningarna 04, 11 och 13 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt, om de visar sig
vara nödvändiga för att strukturfondernas och Sammanhållningsfondens bidrag till åtgärden i fråga inte ska minska.
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 utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999
(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).
6158

Återbetalning av diverse oanvänt unions-/gemenskapsstöd – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

23 188 730,82

Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 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.
616

Återbetalning av utgifter som har uppkommit för Internationella atomenergiorganets (IAEA) räkning – Inkomster avsatta
för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

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 05 01 och 32 05 02 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt).
Enligt artikel 18 i budgetförordningen ska alla eventuella inkomster användas till ytterligare anslag till de utgifter för vilka inkom
sterna ursprungligen hade avsatts.
Referensrättsakter
Avtal mellan Belgien, Danmark, Italien, Irland, Nederländerna, Luxemburg, Västtyskland, 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.
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617

Återbetalning av belopp inom ramen för unions-/gemenskapsstöd till tredjeland

6170

Återbetalningar inom ramen för samarbetet med Sydafrika – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

2 758 732,44

Anmärkningar
Återbetalning från anbudsgivare eller mottagare av felaktigt utbetalda belopp i samband med utvecklingssamarbetet med
Sydafrika.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artikel 21 06 02 i
utgiftsberäkningen i detta avsnitt.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansierings
instrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).
618

Återbetalning av belopp som utbetalats i samband med livsmedelsbistånd

6180

Återbetalning från anbudsgivare eller mottagare av felaktigt utbetalda belopp i samband med livsmedelsbistånd – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Bestämmelser i de anbudsinfordringar eller i de finansiella villkor som bifogas kommissionens skrivelser och som fastställer vill
koren för livsmedelsbistånd.
I enlighet med artikel 18 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).
6181

Återbetalning av extrakostnader som förorsakats av mottagare av livsmedelsbistånd – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Bestämmelser i de leveransvillkor som bifogas kommissionens skrivelser till mottagarna och som fastställer villkoren för
livsmedelsbistånd.
I enlighet med artikel 18 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).
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619

Återbetalning av övriga utgifter som har uppkommit för tredje mans räkning

6191

Återbetalning av övriga utgifter som har uppkommit för tredje mans räkning inom ramen för rådets beslut 77/270/Euratom –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

9 644,73

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under punk
terna 22 02 05 01 och 19 06 04 01 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 kärnsäkerhetssam
arbete (EUT L 81, 22.3.2007, s. 1).
KAPITEL 6 2 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM HAR UTFÖRTS MOT BETALNING

620

Leverans mot betalning av råmaterial eller speciella klyvbara material (artikel 6 b i Euratomfördraget) – Inkomster avsatta
för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Inkomster från leverans mot betalning till medlemsstater av råmaterial eller speciella klyvbara material till deras
forskningsprogram.
I enlighet med artikel 18 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.
622

Inkomster av tjänster som Gemensamma forskningscentret har tillhandahållit tredje man mot betalning

6221

Inkomster från driften av högflödesreaktorn (HFR) vilka ska användas till ytterligare anslag – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

18 313 217,00

Anmärkningar
Inkomster från driften av högflödesreaktorn (HFR) vid Gemensamma forskningscentrets anläggning i Petten.
Betalningar från tredje man, särskilt Belgien och Nederländerna, i syfte att täcka alla typer av utgifter för driften av Gemen
samma forskningscentrets högflödesreaktor.
I enlighet med artikel 18 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 Tyskland, Frankrike och Nederländerna.
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6223

Övriga inkomster från tjänster som Gemensamma forskningscentret mot betalning tillhandahåller tredje man och som ska
användas till ytterligare anslag – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

10 019 812,25

Anmärkningar
Inkomster från personer, företag och nationella organ för vilka Gemensamma forskningscentret utför arbete eller tillhandahål
ler tjänster mot betalning.
I enlighet med artiklarna 18 och 161.2 i budgetförordningen kommer eventuella inkomster att ge upphov till att ytterligare
anslag förs in i artiklarna 10 01 05, 10 04 01 och 10 04 02 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt, för att täcka utgifter i samband
med varje enskilt avtal med tredje man.

6224

Inkomster från licenser som har upplåtits av kommissionen och som avser sådana patenterbara och icke-patenterbara uppfin
ningar som är resultatet av unions-/gemenskapsforskning som har utförts av Gemensamma forskningscentret – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

229 242,79

Anmärkningar
Enligt fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 12, har medlemsstaterna, privatper
soner och företag rätt att – mot lämplig avgift – utnyttja licenser utan ensamrätt på patent, provisoriskt skyddade patenträttig
heter, bruksmönster eller patentansökningar som ägs av Europeiska atomenergigemenskapen.
I enlighet med artikel 18 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.
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 Euro
peiska ekonomiska gemenskapens forskningsprogram (EGT L 255, 20.9.1974, s. 1).

6225

Andra inkomster till Gemensamma forskningscentret – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

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 18 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.
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6226

Inkomster från tjänster som Gemensamma forskningscentret tillhandahåller kommissionen i konkurrens med andra och som
ger upphov till ytterligare anslag – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

56 196 406,80

Anmärkningar
Inkomster från andra avdelningar inom kommissionen för vilka Gemensamma forskningscentret utför arbete eller tillhanda
håller tjänster mot betalning samt inkomster i samband med deltagande i verksamheter inom ramprogrammet för forskning
och teknisk utveckling.
I enlighet med artiklarna 18 och 161.2 i budgetförordningen kan eventuella inkomster ge upphov till att ytterligare anslag förs
in i artiklarna 10 01 05, 10 02 01, 10 03 01, 10 04 01 och 10 04 03 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt, för att täcka särskilda
utgifter i samband med varje avtal med andra avdelningar inom kommissionen.
624

Inkomster från licenser som har upplåtits av kommissionen och som avser sådana patenterbara och icke-patenterbara upp
finningar som är resultatet av unions-/gemenskapsforskning (indirekta åtgärder) – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Enligt fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 12, har medlemsstaterna, privatper
soner och företag rätt att – mot lämplig avgift – utnyttja licenser utan ensamrätt på patent, provisoriskt skyddade patenträttig
heter, bruksmönster eller patentansökningar som ägs av Europeiska atomenergigemenskapen.
I enlighet med artikel 18 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 Euro
peiska ekonomiska gemenskapens forskningsprogram (EGT L 255, 20.9.1974, s. 1).
KAPITEL 6 3 — BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

630

Eftastaternas bidrag inom ramen för EES-avtalet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

218 892 911,00

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 nr 32.
Det totala förväntade bidraget framgår av den sammanfattning som i informationssyfte ingår i en bilaga till utgiftsberäkningen
i detta avsnitt.
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Eftaländernas bidrag ska ställas till kommissionens förfogande enligt bestämmelserna i artiklarna 1, 2 och 3 i protokoll nr 32
till EES-avtalet.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga utgifterna, som
gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
Referensrättsakter
Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EGT L 1, 3.1.1994, s. 3).
631

Bidrag inom ramen för Schengenregelverket

6312

Bidrag för utveckling av storskaliga informationssystem inom ramen för avtalet med Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein
– Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

1 314 270,59

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artiklarna 18 02 04,
18 02 05 och 18 02 11 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 Euro
peiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, til
lämpningen 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 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).
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 informationssys
tem (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 infor
mationssystem (SIS II) (EGT L 328, 13.12.2001, s. 4).
Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 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 50,
25.2.2003, s. 1).
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).
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).
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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 Euro
peiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genom
förandet, 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 Euro
peiska 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 genomföran
det, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 53, 27.2.2008, s. 50).
Rådets beslut 2008/261/EG av den 28 februari 2008 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk
tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbun
det och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Euro
peiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen
och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 83, 26.3.2008, s. 3).
Rådets beslut 2008/262/EG av den 28 februari 2008 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk til
lämpning av vissa bestämmelser i 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
utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 83, 26.3.2008, 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-förordningen) (EUT L 218, 13.8.2008,
s. 60).
Rådets förordning (EG) nr 1104/2008 av den 24 oktober 2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till
andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 299, 8.11.2008, s. 1).
Rådets beslut 2008/839/RIF av den 24 oktober 2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra gene
rationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 299, 8.11.2008, s. 43).
Referensrättsakter
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, framlagd av kommissionen den 19 mars 2010, om inrättande av en byrå
för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (KOM(2010) 93 slutlig).
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6313

Övriga bidrag inom ramen för Schengenregelverket (Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein) – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under artiklarna 18 02 03,
18 02 06 och 18 03 14 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 Euro
peiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, til
lämpningen 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
i avtalet.
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 beslut 2008/146/EG av den 28 januari 2008 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet mellan Euro
peiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genom
förandet, 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 Euro
peiska 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 genomföran
det, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 53, 27.2.2008, s. 50).
Rådets beslut 2008/261/EG av den 28 februari 2008 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk
tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbun
det och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Euro
peiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen
och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 83, 26.3.2008, s. 3).
Rådets beslut 2008/262/EG av den 28 februari 2008 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk til
lämpning av vissa bestämmelser i 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
utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 83, 26.3.2008, s. 5).
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).
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KAPITEL 6 3 — BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL (forts.)

6 3 1 (forts.)
6 3 1 3 (forts.)

Referensrättsakter
Förslag till rådets förordning om inrättandet av en utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenre
gelverket (KOM(2009) 102 slutlig).
Rådets beslut 2010/374/EG av den 30 november 2009 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och om pro
visorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska eds
förbundet och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om fonden för yttre gränser för perioden
2007–2013 (EUT L 169, 3.7.2010, s. 22).
Förslag till rådets beslut, framlagt av kommissionen den 30 oktober 2009, om undertecknande och ingående av ett avtal mellan
Europeiska gemenskapen och Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge och Schweiziska edsförbun
det om dessa länders deltagande i arbetet i de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen när den utövar sina genom
förandebefogenheter i samband med genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (KOM(2009) 605
och 606 slutlig).

632

EUF:s bidrag till gemensamma utgifter för administrativt stöd – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

70 035 604,22

Anmärkningar
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen ska alla bidrag från Europeiska utvecklingsfonden (EUF) till kostnader för stöd
åtgärder föras upp för att tillhandahålla ytterligare anslag under punkt 21 01 04 10 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.
Referensrättsakter
Internt avtal mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet om finansiering av gemenskapens bistånd
inom den fleråriga finansieringsramen för perioden 2008–2013 i enlighet med AVS–EG-partnerskapsavtalet 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).

633

Bidrag till vissa biståndsprogram till förmån för tredjeland

6330

Bidrag från medlemsstaterna till vissa biståndsprogram till förmån för tredjeland som finansieras av unionen och förvaltas av
kommissionen på medlemsstaternas vägnar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

5 595 450,12

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för finansiella bidrag från medlemsstaterna – inklusive offentliga och halvstatliga organ – till vissa
biståndsprogram i tredjeland som med stöd i den grundläggande rättsakten finansieras av unionen och förvaltas av kommis
sionen på medlemsstaternas vägnar.
I enlighet med artikel 18.1 aa 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 3 (forts.)

6331

Bidrag från länder utanför gemenskapen till vissa biståndsprogram till förmån för tredjeland som finansieras av unionen och
förvaltas av kommissionen på deras vägnar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för finansiella bidrag från givarländer utanför gemenskapen – inklusive offentliga och halvstatliga organ
i dessa länder – till vissa biståndsprogram i tredjeland som med stöd i den grundläggande rättsakten finansieras av unionen och
förvaltas av kommissionen på deras vägnar.
I enlighet med artikel 18.1 aa i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga utgifterna,
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
6332

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
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för finansiella bidrag från internationella organisationer till vissa biståndsprogram i tredjeland som med
stöd i den grundläggande rättsakten finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen på deras vägnar.
I enlighet med artikel 18.1 aa i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp på de poster där de ursprungliga utgifterna,
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
KAPITEL 6 5 — FINANSIELLA KORRIGERINGAR

650

Finansiella korrigeringar

6500

Finansiella korrigeringar inom ramen för strukturfonderna, Sammanhållningsfonden och Europeiska fiskerifonden
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

305 688 340,62

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd att ta upp inkomster från finansiella korrigeringar inom ramen för strukturfonderna (Europeiska
utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Fonden för fiskets utveckling, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Euro
peiska socialfonden) samt Sammanhållningsfonden och Europeiska fiskerifonden.
De belopp som förs upp under denna punkt kan i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen ge upphov till ytterligare anslag
under motsvarande budgetposter i avdelningarna 04, 05, 11 och 13 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt, om de visar sig vara
nödvändiga för att täcka risker för att korrigeringar som beslutats tidigare ställs in eller minskas.
Enligt artikel 105.1 i förordning (EG) nr 1083/2006 ska förordningen inte påverka vare sig fullföljande eller ändring, inklusive
helt eller delvis upphävande, av stöd som medfinansieras av strukturfonderna eller av ett projekt som medfinansieras av Sam
manhållningsfonden 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.

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/49
KOMMISSIONEN

KAPITEL 6 5 — FINANSIELLA KORRIGERINGAR (forts.)

6 5 0 (forts.)
6 5 0 0 (forts.)

Rättslig grund
Rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samord
ningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra 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
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 (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jord
bruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden (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).
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).
Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklings
fonden, 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).
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 Samman
hållningsfonden och för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklings
fonden (EUT L 371, 27.12.2006, s. 1).

KAPITEL 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

660

Andra bidrag och återbetalningar

6600

Andra bidrag och återbetalningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

290 305 234,77

Anmärkningar
Denna punkt är, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen, avsedd för eventuella inkomster som ej förutsetts i övriga delar
av avdelning 6 och som förs upp på de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har
uppstått.
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KAPITEL 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR (forts.)

6 6 0 (forts.)

6601

Andra bidrag och återbetalningar, ej avsatta
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

30 000 000

Budgetåret 2009

30 000 000

122 478 259,14

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd att ta upp eventuella inkomster som inte förutsetts i andra delar av avdelning 6 som inte avsatts i enlig
het med artikel 18 i budgetförordningen.

KAPITEL 6 7 — INKOMSTER SOM GÄLLER EUROPEISKA
JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING

GARANTIFONDEN

FÖR

JORDBRUKET

OCH

EUROPEISKA

670

Inkomster som gäller Europeiska garantifonden för jordbruket

6701

Avslutning av Europeiska garantifonden för jordbrukets räkenskaper – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

600 517 182,09

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för belopp från beslut om förenlighet som utfaller till förmån för unionens budget inom ramen för Euro
peiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ:s garantisektion) under rubrik 1 i budgetplanen för 2000–2006
och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ). Den är också avsedd för belopp som härrör från beslut angående gransk
ning och godkännande av räkenskaper som utfaller till förmån för unionens budget avseende berörda belopp som bokförts som
inkomster avsatta för särskilda ändamål, förutom de inkomster som uppstår på grundval av artikel 32.5 i förordning (EG)
nr 1290/2005.
I enlighet med artiklarna 18 och 154 i budgetförordningen förs eventuella inkomster under denna punkt upp som ytterligare
anslag under någon av de budgetrubriker som sorterar under EGFJ i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.
Inkomsterna under denna punkt har beräknats till 1 000 000 000 euro, inklusive 400 000 000 euro som överförts från 2010
till 2011 i enlighet med artikel 10 i budgetförordningen.
Vid upprättandet av 2011 års budget har ett belopp på 500 000 000 euro beaktats för finansiering av budgetbehoven för åtgär
der enligt artikel 05 03 01 och det återstående beloppet på 500 000 000 euro för finansiering av budgetbehoven för åtgärder
enligt artikel 05 02 08.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209,
11.8.2005, s. 1).

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/51
KOMMISSIONEN

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

GARANTIFONDEN

FÖR

JORDBRUKET

OCH

EUROPEISKA

6 7 0 (forts.)

6702

Oegentligheter avseende Europeiska garantifonden för jordbruket – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

147 878 436,59

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för belopp som inkasseras 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 förver
kade säkerheter i samband med utgifter som finansierats Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ:s
garantisektion) under rubrik 1 i budgetplanen för 2000–2006 eller av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ). Denna
punkt ska även täcka sådana återvunna nettobelopp av vilka medlemsstaterna får behålla 20 % enligt artikel 32.2 i förordning
(EG) nr 1290/2005. Det omfattar även belopp som återvunnits till följd av beslut om räkenskapsavslutning enligt artikel 32.5
i samma förordning.
I enlighet med artiklarna 18 och 154 i budgetförordningen förs eventuella inkomster under denna punkt upp som ytterligare
anslag under någon av de budgetrubriker som sorterar under EGFJ i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.
Inkomsterna under denna punkt har beräknats till 228 000 000 euro, inklusive 140 000 000 euro som överförts från 2010
till 2011 i enlighet med artikel 10 i budgetförordningen.
Vid upprättandet av 2011 års budget har detta belopp beaktats för finansiering av budgetbehoven för åtgärder enligt
artikel 05 03 01.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209,
11.8.2005, s. 1).
6703

Tilläggsavgift för mjölkproducenter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

337 626 470,92

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för belopp som uppburits eller indrivits i enlighet med förordning (EG) nr 1788/2003 och artikel 78 i
rådets förordning (EG) nr 1234/2007.
I enlighet med artiklarna 18 och 154 i budgetförordningen förs eventuella inkomster under denna punkt upp som ytterligare
anslag under någon av de budgetrubriker som sorterar under Europeiska garantifonden för jordbruket i utgiftsberäkningen i detta
avsnitt.
Inkomsterna under denna punkt beräknas uppgå till 19 000 000 euro.
Vid upprättandet av 2011 års budget har detta belopp beaktats för finansiering av budgetbehoven för åtgärder enligt
artikel 05 03 01.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209,
11.8.2005, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruks
marknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”)
(EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).
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KAPITEL 6 7 — INKOMSTER SOM GÄLLER EUROPEISKA
JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING (forts.)

GARANTIFONDEN

FÖR

JORDBRUKET

OCH

EUROPEISKA

671

Inkomster som gäller Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

6711

Avslutning av Europeiska jordbruksfondens för landsbygdsutvecklings räkenskaper – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

350 800,00

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för belopp från beslut om förenlighet som utfaller till förmån för unionens budget inom ramen för lands
bygdsutveckling som finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Den är också avsedd för
belopp som härrör från bokföringen av resultaten av beslut om räkenskapsavslutning till förmån för unionens budget som kan
betraktas som inkomster avsatta för särskilda ändamål. Belopp avseende återbetalningar av förskott från EJFLU återfinns också
under denna punkt.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster under denna punkt upp som ytterligare anslag under
någon av de budgetrubriker som sorterar under EJFLU.
Vid upprättandet av 2011 års budget avdelas inget specifikt belopp för artikel 05 04 05.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209,
11.8.2005, s. 1).

6712

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklings oegentligheter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för belopp som inkasseras som följd av oegentligheter eller försumlighet, samt räntor på dessa belopp.
Det gäller särskilt belopp som återvinns efter bedrägerier eller oegentligheter, viten och andra påföljder samt räntor och förver
kade säkerheter i samband med utgifter som finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen förs eventuella inkomster under denna punkt upp som ytterligare anslag under
någon av de budgetrubriker som sorterar under Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).
Vid upprättandet av 2011 års budget avdelas inget specifikt belopp för artikel 05 04 05.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209,
11.8.2005, s. 1).
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KAPITEL 6 8 — TILLFÄLLIGA OMSTRUKTURERINGSAVGIFTER

680

Tillfälliga omstruktureringsavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

6801

Tillfälliga omstruktureringsavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

1 741 417 405,37

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för de tillfälliga omstruktureringsavgifterna inom unionens sockersektor i enlighet med artikel 11 i för
ordning (EG) nr 320/2006.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen ska de belopp som tas upp under denna punkt användas till ytterligare anslag i
artikel 05 02 16 (sockeromstruktureringsfonden) i utgiftsberäkningen i detta avsnitt för att finansiera omstruktureringsstöd och
andra stöd som fastställs i förordning (EG) nr 320/2006.
När 2011 års budget upprättades togs ett belopp på 1 015 000 000 euro upp i denna post (som bara gäller en överföring från
tidigare budgetår). Därav avdelades 195 000 000 euro för artikel 05 02 16, och det återstående beloppet kommer att överföras
automatiskt till påföljande budgetår enligt artikel 10 i budgetförordningen.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sock
erindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jord
brukspolitiken (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42).
6802

Oegentligheter som avser den tillfälliga fonden för omstrukturering – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna punkt är 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 gemen
skapen, som inrättades genom förordning (EG) nr 320/2006. Den är också avsedd för sådana återvunna nettobelopp av vilka
medlemsstaterna får behålla 20 % enligt artikel 32.2 i förordning (EG) nr 1290/2005. Den omfattar även belopp som återvun
nits till följd av beslut om räkenskapsavslutning enligt artikel 32.5 i denna förordning.
I enlighet med artiklarna 18 och 154 i budgetförordningen förs eventuella inkomster under denna punkt upp som anslag under
artikel 05 02 16 (omstruktureringsfonden för socker) i utgiftsberäkningen i detta avsnitt, för att finansiera omstrukturerings
stöd och annat stöd som täcks av förordning (EG) nr 320/2006.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken
(EUT L 209, 11.8.2005, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sock
erindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jord
brukspolitiken (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42).
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KOMMISSIONEN

KAPITEL 6 8 — TILLFÄLLIGA OMSTRUKTURERINGSAVGIFTER (forts.)

6 8 0 (forts.)

6803

Räkenskapsavslutning avseende den tillfälliga fonden för omstrukturering – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för belopp från beslut om förenlighet som utfaller till förmån för unionens budget till följd av utgifter
som finansieras av den tillfälliga fonden för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen, som inrättades genom förord
ning (EG) nr 320/2006. Den är också avsedd för belopp som härrör från beslut angående granskning och godkännande av räken
skaper som utfaller till förmån för unionens budget avseende berörda belopp som bokförts som inkomster avsatta för särskilda
ändamål relaterade till omstruktureringsfonden för socker, förutom de inkomster som uppstår på grundval av artiklarna 16
och 32.5 i förordning (EG) nr 1290/2005.
I enlighet med artiklarna 18 och 154 i budgetförordningen förs eventuella inkomster under denna punkt upp som anslag under
artikel 05 02 16 (omstruktureringsfonden för socker) i utgiftsberäkningen i detta avsnitt, för att finansiera omstrukturerings
stöd och annat stöd som fastställs i förordning (EG) nr 320/2006.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sock
erindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jord
brukspolitiken (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42).
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KOMMISSIONEN

AVDELNING 7
DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER
KAPITEL 7 0 — DRÖJSMÅLSRÄNTA
KAPITEL 7 1 — BÖTER, VITEN OCH ANDRA PÅFÖLJDER
KAPITEL 7 2 — RÄNTOR PÅ DEPOSITIONER OCH BÖTER
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 7 0
700

Dröjsmålsränta

7000

Räntor på grund av försenade inbetalningar till konton vid medlemsstater
nas statskassor

5 000 000

5 000 000

76 436 747,70

7001

Övrig dröjsmålsränta

3 000 000

3 000 000

1 710 385,54

8 000 000

8 000 000

78 147 133,24

Artikel 7 0 0 – Totalt
701

Dröjsmålsräntor och andra avgifter som tillämpas på bötesbelopp
KAPITEL 7 0 TOTALT

15 000 000

15 000 000

113 119 535,73

23 000 000

23 000 000

191 266 668,97

100 000 000

100 000 000

724 812 338,90

KAPITEL 7 1
710

Böter, viten och andra påföljder

712

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

p.m.
100 000 000

p.m.
100 000 000

16 911 424,—
741 723 762,90

KAPITEL 7 2
720

Räntor på depositioner och böter

7200

Räntor på depositioner och böter i samband med förfarandet vid alltför
stora underskott – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 7 2 0 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 7 2 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 7 – Totalt

123 000 000

123 000 000

932 990 431,87
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KOMMISSIONEN

AVDELNING 7
DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER
KAPITEL 7 0 — DRÖJSMÅLSRÄNTA

700

Dröjsmålsränta

7000

Räntor på grund av försenade inbetalningar till konton vid medlemsstaternas statskassor
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

5 000 000

Budgetåret 2009

5 000 000

76 436 747,70

Anmärkningar
Dröjer en medlemsstat med att kreditera det konto som öppnats i kommissionens namn, som avses i artikel 9.1 i förordning
(EG, Euratom) nr 1150/2000, medför detta att den aktuella medlemsstaten måste betala dröjsmålsränta.
För de medlemsstater som har euron som valuta ska räntesatsen vara den räntesats som offentliggörs i C-serien av Europeiska
unionens officiella tidning och som Europeiska centralbanken tillämpar på sina refinansieringstransaktioner den första dagen i den
månad då förfallodagen infaller, ökad med två procentenheter. Denna räntesats ska ökas med 0,25 procentenheter för varje
månad som krediteringen försenas. Den ökade räntesatsen ska tillämpas på hela förseningsperioden.
För de medlemsstater som inte har euron som valuta ska räntesatsen vara den räntesats som centralbankerna tillämpar på sina
huvudsakliga refinansieringstransaktioner den första dagen i den aktuella månaden, ökad med två procentenheter, eller, för de
medlemsstater som inte har tillgång till centralbankens räntesats, den mest likvärdiga räntesatsen som tillämpas på medlems
statens penningmarknad den första dagen i den aktuella månaden, ökad med två procentenheter. Denna räntesats ska ökas med
0,25 procentenheter för varje månad som krediteringen försenas. Den ökade räntesatsen ska tillämpas på hela
förseningsperioden.
Räntesatsen är tillämplig på alla krediteringar av egna medel som anges i artikel 10 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.
Rättslig grund
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).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 71.4.
7001

Övrig dröjsmålsränta
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

3 000 000

Budgetåret 2009

3 000 000

1 710 385,54

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för dröjsmålsräntan för försenade inbetalningar av andra fordringar än egna medel.
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, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 71.4.
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KOMMISSIONEN

KAPITEL 7 0 — DRÖJSMÅLSRÄNTA (forts.)

7 0 0 (forts.)
7 0 0 1 (forts.)

Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357,
31.12.2002, s. 1), särskilt artikel 86.
Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999
(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 Samman
hållningsfonden och för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklings
fonden (EUT L 371, 27.12.2006, s. 1).

701

Dröjsmålsräntor och andra avgifter som tillämpas på bötesbelopp
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

15 000 000

Budgetåret 2009

15 000 000

113 119 535,73

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för upplupna räntor på specialkontot för böter och dröjsmålsränta vid försenade bötesinbetalningar.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 71.4.
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).
Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357,
31.12.2002, s. 1), särskilt artikel 86.
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.

KAPITEL 7 1 — BÖTER, VITEN OCH ANDRA PÅFÖLJDER

710

Böter, viten och andra påföljder
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

100 000 000

Budgetåret 2009

100 000 000

724 812 338,90

Anmärkningar
Kommissionen kan ålägga företag och sammanslutningar av företag att betala böter, viten och andra påföljder för inte ha iakt
tagit förbud eller inte fullföljt skyldigheter enligt förordningarna nedan eller enligt artiklarna 101 och 102 i fördraget om Euro
peiska unionens funktionssätt.
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KOMMISSIONEN

KAPITEL 7 1 — BÖTER, VITEN OCH ANDRA PÅFÖLJDER (forts.)

7 1 0 (forts.)

Böterna måste normalt betalas inom tre månader efter delgivningen av kommissionens beslut. Kommissionen kommer dock
inte att uppbära beloppet om företaget har överklagat beslutet till unionsdomstolen. Företaget måste godta att ränta på skulden
kommer att betalas efter förfallodagen och det måste tillhandahålla kommissionen en bankgaranti som täcker både skuldens
kapitalbelopp och ränta eller tilläggsavgifter senast den dag skulden förfaller till betalning.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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).
Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357,
31.12.2002, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (”EG:s koncentrations
förordning”) (EUT L 24, 29.1.2004, s. 1), särskilt artiklarna 14 och 15.
712

Vite eller standardbelopp som åläggs medlemsstater som underlåter att efterkomma en dom av Europeiska unionens dom
stol i fråga om icke uppfyllda skyldigheter enligt fördraget
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

16 911 424,00

Rättslig grund
Artikel 260.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
KAPITEL 7 2 — RÄNTOR PÅ DEPOSITIONER OCH BÖTER

720

Räntor på depositioner och böter

7200

Räntor på depositioner och böter i samband med förfarandet vid alltför stora underskott – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Inkomster av räntor på depositioner och böter som härrör från en tillämpning av förfarandet vid alltför stora underskott.
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18.1 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.
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.
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II/59
KOMMISSIONEN

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
KAPITEL 8 3 — INKOMSTER I SAMBAND MED EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR LÅN SOM HAR BEVILJATS I TRED
JELÄNDER AV FINANSINSTITUT
KAPITEL 8 5 — INKOMSTER FRÅN DELTAGANDE I GARANTIORGAN
Artikel
Punkt
800
801
802

810

813

827

828

835

850

Rubrik

KAPITEL 8 0
Europeiska unionens garanti för unionslån som har upptagits för att
stödja betalningsbalanser
Europeiska unionens garanti för upptagna Euratomlån
Europeiska unionens garanti för unionslån som tagits för att betala eko
nomiskt bistånd under den europeiska finansiella stabiliseringsmekanis
men

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

Budgetåret 2009

0,—
0,—

p.m.

p.m.

KAPITEL 8 0 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 8 1
Amorteringar och ränta på särskilda lån och riskkapital som har bevil
jats enligt det finansiella samarbetet med tredjeland i Medelhavsområ
det
Amorteringar och ränta på lån och riskkapital som kommissionen inom
ramen för EC Investment Partners har beviljat utvecklingsländer i Lati
namerika, Asien och Medelhavsområdet samt Sydafrika

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 8 1 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 8 2
Europeiska unionens garanti för upplåningsprogram som
unionen/gemenskapen har ingått för att ge makroekonomiskt stöd till
icke-medlemsländer
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,—

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 8 2 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

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

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 8 3 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 8 5
Utdelningar från Europeiska investeringsfonden

438 717

p.m.

3 678 263,68

KAPITEL 8 5 TOTALT

438 717

p.m.

3 678 263,68

Avdelning 8 – Totalt

438 717

p.m.

3 678 263,68
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KOMMISSIONEN

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

800

Europeiska unionens garanti för unionslån som har upptagits för att stödja betalningsbalanser
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Unionsgarantin avser lån som upptas på kapitalmarknaderna eller från finansinstitutet. Det kapitalbelopp för lån som får bevil
jas 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 punkt 01 04 01 01, 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 punkt 01 04 01 01 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.
801

Europeiska unionens garanti för upptagna Euratomlån
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för alla eventuella inkomster som uppkommer genom utövandet av rättigheter i samband med en garanti
under punkt 01 04 01 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 punkt 01 04 01 02 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.
802

Europeiska unionens garanti för unionslån som tagits för att betala ekonomiskt bistånd under den europeiska finansiella
stabiliseringsmekanismen
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

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 punkt 01 04 01 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 punkt 01 04 01 03 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.
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KOMMISSIONEN

KAPITEL 8 1 — LÅN BEVILJADE AV KOMMISSIONEN

810

Amorteringar och ränta på särskilda lån och riskkapital som har beviljats enligt det finansiella samarbetet med tredjeland
i Medelhavsområdet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

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 19 08 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.

Rättslig grund
Vad gäller den rättsliga grunden, se anmärkningar för kapitel 22 02 och kapitel 19 08 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.

Referensrättsakter
Förslag (KOM(2008) 308 slutlig) till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1638/2006
om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument, särskilt
artikel 23.

813

Amorteringar och ränta på lån och riskkapital som kommissionen inom ramen för EC Investment Partners har beviljat
utvecklingsländer i Latinamerika, Asien och Medelhavsområdet samt Sydafrika
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för amorteringar och räntebetalningar på lån och riskkapital som inom ramen för EC Investment Partners
har beviljats från anslagen i punkt 19 08 01 01.

Rättslig grund
Vad gäller den rättsliga grunden, se anmärkningen för kapitel 19 08 01 01 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.
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KOMMISSIONEN

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

827

Europeiska unionens garanti för upplåningsprogram som unionen/gemenskapen har ingått för att ge makroekonomiskt stöd
till icke-medlemsländer
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för alla eventuella inkomster som uppkommer genom utövandet av rättigheter i samband med en garanti
under punkt 01 04 01 04, 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 punkt 01 04 01 04 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.
828

Garanti för Euratomlån för förbättring av effektiviteten och säkerheten i kärnkraftverk i länder i Central- och Östeuropa
och Oberoende staters samvälde
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för alla eventuella inkomster som uppkommer genom utövandet av rättigheter i samband med en garanti
under punkt 01 04 01 05, 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 punkt 01 04 01 05 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.
KAPITEL 8 3 — INKOMSTER I SAMBAND MED EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR LÅN SOM HAR BEVILJATS I TREDJELÄNDER
AV FINANSINSTITUT

835

Europeiska unionens garanti för Europeiska investeringsbankens lån till tredjeländer
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för alla eventuella inkomster som uppkommer genom utövandet av rättigheter i samband med en garanti
under punkt 01 04 01 06, 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 punkt 01 04 01 06 i utgiftsberäkningen i detta avsnitt.
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KAPITEL 8 5 — INKOMSTER FRÅN DELTAGANDE I GARANTIORGAN

850

Utdelningar från Europeiska investeringsfonden
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

438 717

p.m.

Budgetåret 2009

3 678 263,68

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd för alla utdelningar som betalats ut av Europeiska investeringsfonden med avseende på detta bidrag.
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 kapitalök
ning (EUT L 107, 25.4.2007, s. 5).
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AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 9 0
900

Diverse inkomster

30 000 000

30 000 000

61 458 199,98

KAPITEL 9 0 TOTALT

30 000 000

30 000 000

61 458 199,98

Avdelning 9 – Totalt

30 000 000

30 000 000

61 458 199,98

TOTALSUMMA

1 129 951 484

1 168 854 686

6 581 580 708,85
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AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER

900

Diverse inkomster
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

30 000 000

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd att ta upp diverse inkomster.

Budgetåret 2009

30 000 000

61 458 199,98
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ALLMÄN SAMMANFATTNING AV ANSLAG (2011 OCH 2010) OCH GENOMFÖRANDE (2009)
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Avdel
ning
01

Rubrik

EKONOMI OCH
FINANS

405 487 528

40 929

40 929

142 485

142 485

524 324 125

341 428 066

448 670 013

1 055 561 122

1 209 465 022

52 772

1 551 264 786,89

1 270 643 061,79

52 772

191 847

191 847

1 055 613 894

1 209 517 794

1 696 100 432

1 084 285 286

1 551 264 786,89

1 270 643 061,79

93 403 671

93 403 671

90 604 037

90 604 037

91 573 732,56

94 646 644,05

56 917

56 917

203 854

203 854

93 460 588

93 460 588

90 807 891

90 807 891

91 573 732,56

94 646 644,05

11 398 325 662

9 163 443 236

11 248 325 559

8 533 083 077

11 194 721 704,45

8 909 805 078,76

44 335

44 335

25 423 970

25 423 970

11 398 369 997

9 163 487 571

11 273 749 529

8 558 507 047

11 194 721 704,45

8 909 805 078,76

57 292 184 763

55 269 004 060

57 780 438 369

56 776 956 322

60 053 981 198,47

55 213 988 466,14

74 532

74 532

300 270 293

300 270 293

57 292 259 295

55 269 078 592

58 080 708 662

57 077 226 615

60 053 981 198,47

55 213 988 466,14

1 546 683 351

1 141 803 775

1 407 397 054

1 224 041 730

1 347 202 123,29

1 176 520 105,60

25 609

25 609

119 318

119 318

1 546 708 960

1 141 829 384

1 407 516 372

1 224 161 048

1 347 202 123,29

1 176 520 105,60

470 550 540

390 290 122

431 741 504

345 401 504

438 448 501,44

343 852 362,57

44 853

44 853

15 164 898

5 164 898

470 595 393

390 334 975

446 906 402

350 566 402

438 448 501,44

343 852 362,57

5 334 630 545

4 117 083 880

4 605 855 404

3 852 239 404

4 534 775 553,53

4 428 558 655,55

6 884

6 884

25 081

25 081

5 334 637 429

4 117 090 764

4 605 880 485

3 852 264 485

4 534 775 553,53

4 428 558 655,55

INFORMATIONSSAM
HÄLLET OCH MEDIER

1 538 552 441

1 334 275 234

1 512 724 281

1 489 823 281

1 428 511 509,83

1 263 321 150,90

Reserver (40 01 40,
40 02 41)

29 384

29 384

3 585 001

3 585 001

1 538 581 825

1 334 304 618

1 516 309 282

1 493 408 282

1 428 511 509,83

1 263 321 150,90

KONKURRENS

SYSSELSÄTTNING
OCH SOCIALPOLITIK

JORDBRUK OCH
LANDSBYGDENS
UTVECKLING

TRANSPORT OCH
RÖRLIGHET

MILJÖ OCH KLIMAT
POLITIK

FORSKNING
Reserver (40 01 40)

09

448 527 528

1 084 093 439

Reserver (40 01 40,
40 02 41)

08

341 387 137

Betalningar

1 695 908 585

NÄRINGSLIV

Reserver (40 01 40)

07

524 283 196

Åtaganden

328 212 787,84

Reserver (40 01 40,
40 02 40)

06

Betalningar

439 691 392,56

Reserver (40 01 40,
40 02 41)

05

Åtaganden

405 630 013

Reserver (40 01 40)

04

Betalningar

Genomförande 2009

328 212 787,84

Reserver (40 01 40)

03

Åtaganden

Anslag 2010

439 691 392,56

Reserver (40 01 40)

02

Anslag 2011

10

DIREKT FORSKNING

394 978 000

396 209 233

383 321 000

391 547 000

432 610 536,06

417 052 031,22

11

HAVSFRÅGOR OCH
FISKE

948 592 229

719 026 792

988 114 718

806 199 272

975 156 695,43

585 469 468,11

52 021 983

52 021 983

13 079 514

13 079 514

1 000 614 212

771 048 775

1 001 194 232

819 278 786

975 156 695,43

585 469 468,11

Reserver (40 01 40,
40 02 41)
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Avdelning
12

Rubrik

DEN INRE MARKNA
DEN
Reserver (40 01 40,
40 02 41)

13

REGIONALPOLITIK
Reserver (40 01 40)

14

BESKATTNING OCH
TULLUNION
Reserver (40 01 40)

15

UTBILDNING OCH
KULTUR
Reserver (40 01 40)

16

KOMMUNIKATION
Reserver (40 01 40)

17

HÄLSA OCH KONSU
MENTSKYDD
Reserver (40 01 40)

18

ETT OMRÅDE MED
FRIHET, SÄKERHET
OCH RÄTTVISA
Reserver (40 01 40,
40 02 41)

19

YTTRE FÖRBINDELSER
Reserver (40 01 40,
40 02 41)

20

HANDEL
Reserver (40 01 40)

21

UTVECKLINGSSAM
ARBETE OCH FÖRBIN
DELSER MED AVSLÄNDERNA
Reserver (40 01 40,
40 02 41)

22

UTVIDGNING
Reserver (40 01 40)

Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009

Betalningar

94 868 629

93 358 064

67 855 793

66 655 793

35 305

35 305

6 125 941

6 125 941

Åtaganden

Betalningar

66 160 542,78

66 033 497,34

94 903 934

93 393 369

73 981 734

72 781 734

66 160 542,78

66 033 497,34

40 382 839 372

33 317 212 140

38 975 402 914

28 846 285 171

38 523 134 352,47

26 743 894 273,58

43 816

43 816

160 094

160 094

40 382 883 188

33 317 255 956

38 975 563 008

28 846 445 265

38 523 134 352,47

26 743 894 273,58

142 229 539

114 783 765

135 060 164

107 042 164

126 175 766,23

121 409 284,11

32 492

32 492

118 737

118 737

142 262 031

114 816 257

135 178 901

107 160 901

126 175 766,23

121 409 284,11

2 428 691 266

1 996 401 080

2 104 707 842

1 798 410 842

2 206 244 518,70

1 993 219 744,42

38 857

38 857

143 552

143 552

2 428 730 123

1 996 439 937

2 104 851 394

1 798 554 394

2 206 244 518,70

1 993 219 744,42

273 374 552

253 374 552

259 439 021

241 214 021

251 554 102,35

235 932 812,27

46 111

46 111

148 355

148 355

273 420 663

253 420 663

259 587 376

241 362 376

251 554 102,35

235 932 812,27

692 021 626

596 046 062

707 747 062

572 765 062

723 207 886,95

574 140 810,81

57 583

57 583

200 652

200 652

692 079 209

596 103 645

707 947 714

572 965 714

723 207 886,95

574 140 810,81

1 193 910 768

871 707 680

1 062 220 054

794 303 054

1 008 021 775,24

743 697 459,25

16 479 335

13 005 028

5 385 547

5 385 547

1 210 390 103

884 712 708

1 067 605 601

799 688 601

1 008 021 775,24

743 697 459,25

4 270 665 587

3 378 255 172

4 210 457 068

3 631 597 444

4 104 626 903,86

3 679 494 866,17

44 005 106

6 441 836

54 753 484

29 753 484

4 314 670 693

3 384 697 008

4 265 210 552

3 661 350 928

4 104 626 903,86

3 679 494 866,17

105 067 905

104 422 321

78 917 119

81 917 119

77 748 787,06

78 387 164,21

34 787

34 787

125 941

125 941

105 102 692

104 457 108

79 043 060

82 043 060

77 748 787,06

78 387 164,21

1 433 111 933

1 392 926 690

1 646 409 016

1 607 609 507

2 324 898 355,19

1 712 980 157,96

109 058 175

86 736 049

155 025

155 025

1 542 170 108

1 479 662 739

1 646 564 041

1 607 764 532

2 324 898 355,19

1 712 980 157,96

1 123 357 217

1 012 513 363

1 022 359 107

1 203 497 586

1 119 862 585,27

1 306 334 824,08

17 764

17 764

62 971

62 971

1 123 374 981

1 012 531 127

1 022 422 078

1 203 560 557

1 119 862 585,27

1 306 334 824,08
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Avdelning
23

Anslag 2011

Rubrik

Åtaganden

HUMANITÄRT
BISTÅND
Reserver (40 01 40)

Anslag 2010

Betalningar

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

878 195 432

838 516 019

854 313 155

848 063 155

14 878

14 878

44 026

44 026

878 210 310

838 530 897

854 357 181

Åtaganden

Betalningar

935 028 339,22

816 236 450,59

848 107 181

935 028 339,22

816 236 450,59

24

BEDRÄGERIBEKÄMP
NING

81 749 000

74 805 171

77 645 000

73 345 000

77 376 951,75

73 620 867,06

25

KOMMISSIONENS
POLITISKA SAMORD
NING OCH JURIDISKA
RÅDGIVNING

190 812 414

190 812 414

187 523 615

187 523 615

186 400 812,55

186 072 898,89

Reserver (40 01 40)

565 027

565 027

374 355

374 355

191 377 441

191 377 441

187 897 970

187 897 970

186 400 812,55

186 072 898,89

1 018 708 135

1 017 153 328

981 751 471

998 751 471

1 047 914 353,76

1 052 663 344,45

26

KOMMISSIONENS
ADMINISTRATION
Reserver (40 01 40,
40 02 41)

27

BUDGET
Reserver (40 01 40)

28

REVISION
Reserver (40 01 40)

29

STATISTIK
Reserver (40 01 40)

30

31

PENSIONER OCH
DÄRMED SAMMAN
HÄNGANDE UTGIF
TER
SPRÅKTJÄNSTER
Reserver (40 01 40)

32

ENERGI
Reserver (40 01 40,
40 02 41)

40

RESERVER
Totalt
Varav reserver
(40 01 40, 40 02 40,
40 02 41)

78 381

78 381

32 085 997

14 735 997

1 018 786 516

1 017 231 709

1 013 837 468

1 013 487 468

1 047 914 353,76

1 052 663 344,45

69 440 094

69 440 094

68 135 786

68 135 786

271 708 217,94

271 708 217,94

30 939

30 939

111 533

111 533

69 471 033

69 471 033

68 247 319

68 247 319

271 708 217,94

271 708 217,94

11 399 202

11 399 202

10 593 209

10 593 209

10 541 496,35

10 541 496,35

7 105

7 105

23 214

23 214

11 406 307

11 406 307

10 616 423

10 616 423

10 541 496,35

10 541 496,35

145 143 085

124 373 319

140 747 470

120 323 470

132 991 376,89

120 944 029,15

47 443

47 443

170 501

170 501

145 190 528

124 420 762

140 917 971

120 493 971

132 991 376,89

120 944 029,15

1 278 009 000

1 278 009 000

1 214 092 000

1 214 092 000

1 117 268 365,16

1 117 268 365,16

392 908 762

392 908 762

387 288 152

387 288 152

423 957 901,12

423 957 901,12

236 399

236 399

1 628 841

1 628 841

393 145 161

393 145 161

388 916 993

388 916 993

423 957 901,12

423 957 901,12

699 617 012

1 535 110 306

2 533 161 881

1 491 502 861

2 555 776 606,67

316 033 780,23

41 299

41 299

77 138 968

2 138 968

699 658 311

1 535 151 605

2 610 300 849

1 493 641 829

2 555 776 606,67

316 033 780,23

977 129 000

259 909 297

1 286 045 995

658 695 995

0,—

0,—

138 480 995 050 123 098 829 963 138 604 830 933 120 009 089 071 139 778 537 732,02 115 676 642 057,67

223 269 000

159 909 297

537 163 995

409 813 995
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AVDELNING XX
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN
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KOMMISSIONEN
AVDELNING XX — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN

AVDELNING XX
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

XX 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOM
RÅDEN

XX 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom olika politik
områden

XX 01 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst vid institutionen

XX 01 01 01 01

Löner, bidrag och andra ersättningar

5
Reserver (40 01 40)

XX 01 01 01 02

Kostnader och ersättningar vid rekrytering, förflytt
ningar och vid tjänstens upphörande

5

Reserver (40 01 40)

XX 01 01 01 03

Lönejusteringar

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1 783 818 989

1 785 917 894

1 790 077 448,65

1 355 785

5 116 100

1 785 174 774

1 791 033 994

1 790 077 448,65

12 475 366

15 647 000

11 709 000,—

12 484 848

15 647 000

11 709 000,—

11 490 777

22 450 000

9 482

5
Reserver (40 01 40)

8 733
11 499 510

22 450 000

Delsumma

1 807 785 132

1 824 014 894

Reserver (40 01 40)

1 374 000

5 116 100

1 809 159 132

1 829 130 994

1 801 786 448,65

1 801 786 448,65

XX 01 01 02

Utgifter för personal från kommissionen i aktiv tjänst
vid unionens delegationer

XX 01 01 02 01

Löner, bidrag och andra ersättningar

5

106 248 871

177 172 613

163 875 131,86

XX 01 01 02 02

Kostnader och ersättningar vid rekrytering,
förflyttningar och vid tjänstens upphörande

5

6 485 741

14 075 480

10 756 725,93

XX 01 01 02 03

Anslag för att täcka eventuella lönejusteringar

5

643 796

2 079 000

Delsumma

113 378 408

193 327 093

174 631 857,79

Artikel XX 01 01 – Delsumma

1 921 163 540

2 017 341 987

1 976 418 306,44

Reserver (40 01 40)

1 374 000

5 116 100

1 922 537 540

2 022 458 087

1 976 418 306,44

XX 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter

XX 01 02 01

Extern personal som är knuten till institutionen

XX 01 02 01 01

Kontraktsanställd personal

5

64 723 037

66 403 026

59 178 908,20

XX 01 02 01 02

Inhyrd personal och tekniskt och administrativt stöd
till olika verksamheter

5

24 294 530

24 660 000

30 514 509,44

XX 01 02 01 03

Nationella tjänstemän som anställs tillfälligt vid
institutionen

5

42 226 161

41 665 000

41 377 217,78

131 243 728

132 728 026

131 070 635,42

Delsumma
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

XX 01 02 02

Extern personal från kommissionen vid unionens dele
gationer

XX 01 02 02 01

Löner till övriga anställda

5

5 529 652

57 471 219

50 127 059,86

XX 01 02 02 02

Utbildning av unga experter och nationella experter

5

3 419 673

7 100 000

7 082 569,54

XX 01 02 02 03

Kostnader för övriga anställda och betalning för övriga
tjänster

5

247 251

2 218 251

1 998 258,67

9 196 576

66 789 470

59 207 888,07

60 964 817

63 850 798

65 427 499,03

Delsumma
XX 01 02 11

Andra administrativa utgifter för institutionen

XX 01 02 11 01

Utgifter för tjänsteresor och representation

5

Reserver (40 01 40)

XX 01 02 11 02

Kostnader för konferenser och möten

937 200

5

60 964 817

64 787 998

65 427 499,03

30 057 332

33 549 000

30 015 977,47

Reserver (40 01 40)

XX 01 02 11 03

Kommittémöten

51 000

5

30 057 332

33 600 000

30 015 977,47

13 362 900

17 989 500

12 815 408,81

Reserver (40 01 40)

XX 01 02 11 04

Studier och samråd

10 500

5

13 362 900

18 000 000

12 815 408,81

9 368 175

9 754 000

10 247 160,21

Reserver (40 01 40)

XX 01 02 11 05

Utveckling av informations- och förvaltningssystem

246 000

5

9 368 175

10 000 000

10 247 160,21

26 989 850

26 547 425

37 792 983,20

Reserver (40 01 40)

XX 01 02 11 06

Vidareutbildning och kurser i arbetsledning

1 682 100

5

26 989 850

28 229 525

37 792 983,20

16 488 080

13 896 885

18 675 075,45

Reserver (40 01 40)

2 676 095

Delsumma

16 488 080

16 572 980

18 675 075,45

157 231 154

165 587 608

174 974 104,17

Reserver (40 01 40)

5 602 895
157 231 154

171 190 503

174 974 104,17

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

7 051 124

16 856 542

16 044 026,16

XX 01 02 12 02

Vidareutbildning för anställda vid delegationerna

5

574 156

1 820 450

1 413 357,20

Delsumma

7 625 280

18 676 992

17 457 383,36

Artikel XX 01 02 – Delsumma

305 296 738

383 782 096

382 710 011,02

Reserver (40 01 40)

5 602 895
305 296 738

389 384 991

382 710 011,02
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KOMMISSIONEN
AVDELNING XX — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

XX 01 03

Utgifter för utrustning, inventarier och tjänster samt
lokaler för Europeiska unionens delegationer

XX 01 03 01

Utgifter för kommissionens utrustning, inventarier och
tjänster

XX 01 03 01 03

Utrustning och möbler

5

78 094 402

80 098 622

88 109 997,05

XX 01 03 01 04

Tjänster och övriga driftsutgifter

5

52 897 887

53 236 370

53 369 403,40

130 992 289

133 334 992

141 479 400,45

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

43 837 830

113 222 481

123 808 745,40

XX 01 03 02 02

Utrustning, möbler, materiel och tjänster

5

10 507 175

33 988 491

32 355 726,32

Delsumma

54 345 005

147 210 972

156 164 471,72

Artikel XX 01 03 – Delsumma

185 337 294

280 545 964

297 643 872,17

Delsumma

XX 01 05

Utgifter för personal i aktiv tjänst (indirekta
forskningsåtgärder)

XX 01 05 01

Löner, bidrag och andra ersättningar för personal i
aktiv tjänst (indirekta forskningsåtgärder)

1.1

192 900 000

193 325 000

189 986 749,—

XX 01 05 02

Extern personal (indirekta forskningsåtgärder)

1.1

48 557 000

54 099 000

47 958 847,11

XX 01 05 03

Andra administrativa utgifter (indirekta
forskningsåtgärder)

1.1

87 718 000

66 044 000

88 707 583,51

Artikel XX 01 05 – Delsumma

329 175 000

313 468 000

326 653 179,62

Kapitel XX 01 – Totalt

2 740 972 572

2 995 138 047

2 983 425 369,25

Reserver (40 01 40)

1 374 000

10 718 995

2 742 346 572

3 005 857 042

2 983 425 369,25
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KOMMISSIONEN
AVDELNING XX — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN

AVDELNING XX
ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN
KAPITEL XX 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN

XX 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom olika politikområden

XX 01 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst vid institutionen

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

XX 01 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst vid institutionen

XX 01 01 01 01

Löner, bidrag och andra ersättningar

5
Reserver (40 01 40)

XX 01 01 01 02

Kostnader och ersättningar vid rekrytering, förflytt
ningar och vid tjänstens upphörande

5

Reserver (40 01 40)

XX 01 01 01 03

Lönejusteringar

Punkt XX 01 01 01 – Totalt
Reserver (40 01 40)

Anslag 2010

Genomförande 2009

1 783 818 989

1 785 917 894

1 790 077 448,65

1 355 785

5 116 100

1 785 174 774

1 791 033 994

1 790 077 448,65

12 475 366

15 647 000

11 709 000,—

12 484 848

15 647 000

11 709 000,—

11 490 777

22 450 000

9 482

5
Reserver (40 01 40)

Anslag 2011

8 733
11 499 510

22 450 000

1 807 785 132

1 824 014 894

1 374 000

5 116 100

1 809 159 132

1 829 130 994

1 801 786 448,65

1 801 786 448,65

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 dele
gationer på unionens territorium.
— Schablonersättning och timersättning för övertid som utförts av tjänstemän i lönegrad AST som inte kunnat kompenseras
genom ledighet enligt bestämmelserna.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING XX — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN
KAPITEL XX 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN (forts.)

XX 01 01 (forts.)
XX 01 01 01 (forts.)

— 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.
— 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 för
flyttas 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 tjänsteföreskrifterna för tjänstemän
nen i Europeiska unionen och anställningsvillkor för övriga anställda i unionen.
— Alla anpassningar av löner som rådet godkänner under budgetåret.
En allmän beskrivning av tjänstemännens löner och andra förmåner ges på sidan ”Att arbeta vid kommissionen” på hemsidan
för Europeiska kommissionens generaldirektorat för personal och administration.
Rådets förordning om anpassning av lönerna för tjänstemän och övriga anställda vid alla EU-institutioner, inbegripet lönegra
der och tillägg, offentliggörs årligen i Europeiska unionens officiella tidning (senast i EUT L 338, 22.12.2010, s. 1).
De nya tjänsterna för 2009 ingick dessutom i den övergripande ökningen med 850 tjänster under en övergångsperiod
2006–2009 för att ta hänsyn till utvidgningen med Bulgarien och Rumänien.
Det anslag som ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 47 000 000 EUR.
Villkor för att frigöra reserven
— Ett belopp på 1 374 000 EUR ska frigöras när kommissionen har lämnat ett förslag om hur personal vid kommissionens
GD Relex ska överföras till den enhet vid Europeiska utrikestjänsten som ansvarar för fredsbyggande åtgärder och krishante
ring, i enlighet med tidigare åtaganden och uttalanden av vice ordföranden/höga representanten.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING XX — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN
KAPITEL XX 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN (forts.)

XX 01 01 (forts.)

XX 01 01 02

Utgifter för personal från kommissionen i aktiv tjänst vid unionens delegationer

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

XX 01 01 02

Utgifter för personal från kommissionen i aktiv tjänst
vid unionens delegationer

XX 01 01 02 01

Löner, bidrag och andra ersättningar

5

106 248 871

177 172 613

163 875 131,86

XX 01 01 02 02

Kostnader och ersättningar vid rekrytering, förflytt
ningar och vid tjänstens upphörande

5

6 485 741

14 075 480

10 756 725,93

XX 01 01 02 03

Anslag för att täcka eventuella lönejusteringar

5

643 796

2 079 000

113 378 408

193 327 093

Punkt XX 01 01 02 – Totalt

174 631 857,79

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 tred
jeländer och vid internationella organisationer, är detta anslag till tjänstemän och tillfälligt anställda som finns upptagna i kom
missionens 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 pensionsrättigheter i sitt
ursprungsland.
— Diverse ersättningar och bidrag.
— Övertid.
— Det ska även täcka kostnaden för korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till tjänstemän och tillfälligt anställda.
— Alla anpassningar av löner som rådet godkänner under budgetåret.
— Bosättningsbidrag och flyttbidrag till anställda som byter bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställ
ningsort 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.
Det anslag som ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 50 000 euro.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Rådets förordning nr 6/66/Euratom, 121/66/EEG av den 28 juli 1966 om fastställande av en lista över de orter för vilka hyres
bidrag kan beviljas, detta bidrags maximala belopp samt reglerna för dess beviljande (EGT 150, 12.8.1966, s. 2749/66).
Rådets förordning nr 7/66/Euratom, 122/66/EEG av den 28 juli 1966 om fastställande av en lista över de orter för vilka trans
portbidrag kan beviljas, detta bidrags maximala belopp samt reglerna för dess beviljande (EGT 150, 12.8.1966, s. 2751/66).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING XX — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN
KAPITEL XX 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN (forts.)

XX 01 01 (forts.)
XX 01 01 02 (forts.)

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357,
31.12.2002, s. 1).

XX 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter

XX 01 02 01

Extern personal som är knuten till institutionen

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

XX 01 02 01

Extern personal som är knuten till institutionen

XX 01 02 01 01

Kontraktsanställd personal

5

64 723 037

66 403 026

59 178 908,20

XX 01 02 01 02

Inhyrd personal och tekniskt och administrativt stöd
till olika verksamheter

5

24 294 530

24 660 000

30 514 509,44

XX 01 02 01 03

Nationella tjänstemän som anställs tillfälligt vid institu
tionen

5

42 226 161

41 665 000

41 377 217,78

131 243 728

132 728 026

131 070 635,42

Punkt XX 01 02 01 – Totalt

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 tjänst
göring vid kommissionens avdelningar, samt kostnader för korta konsultationer av dessa, särskilt för att utarbeta lagstift
ning om harmonisering inom olika områden. Utbytet sker också i syfte att göra det möjligt för medlemsstaterna att
enhetligt tillämpa EU- och gemenskapslagstiftningen.
— Alla anpassningar av löner som rådet godkänner under budgetåret.
Eventuella inkomster från kandidatländernas eller i förekommande fall de potentiella kandidatländernas på västra Balkan del
tagande i EU- eller gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
De inkomster som härrör från Eftastaternas bidrag och bidrar till EU:s eller gemenskapernas allmänna kostnader enligt arti
kel 82 i EES-avtalet ska ge upphov till ytterligare anslag i berörda budgetposter, i enlighet med bestämmelserna i budgetför
ordningen. Dessa inkomster beräknas uppgå till ett belopp om 241 332 EUR.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING XX — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN
KAPITEL XX 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN (forts.)

XX 01 02 (forts.)
XX 01 02 01 (forts.)

Eventuella inkomster från Schweiziska edsförbundets deltagande i EU- eller gemenskapsprogram som förs upp under
punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i
budgetförordningen.
Det anslag som ställs till förfogande utifrån tillgängliga uppgifter i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas
till 1 500 000 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.
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).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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 från kommissionen vid unionens delegationer

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

XX 01 02 02

Extern personal från kommissionen vid unionens dele
gationer

XX 01 02 02 01

Löner till övriga anställda

5

5 529 652

57 471 219

50 127 059,86

XX 01 02 02 02

Utbildning av unga experter och nationella experter

5

3 419 673

7 100 000

7 082 569,54

XX 01 02 02 03

Kostnader för övriga anställda och betalning för övriga
tjänster

5

247 251

2 218 251

1 998 258,67

9 196 576

66 789 470

59 207 888,07

Punkt XX 01 02 02 – Totalt

Anmärkningar
När det gäller punkterna 19 01 02 02, 20 01 02 02, 21 01 02 02 och 22 01 02 02, som unionens delegationer i tredjeländer
och vid internationella organisationer, är detta anslag avsett att täcka kostnaderna för
— lön till lokalanställda eller kontraktsanställda samt de avgifter och socialförsäkringar som ankommer på arbetsgivaren,
— 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,

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/83

KOMMISSIONEN
AVDELNING XX — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN
KAPITEL XX 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN (forts.)

XX 01 02 (forts.)
XX 01 02 02 (forts.)

— kostnader för att placera tjänstemän från medlemsstaterna vid delegationerna.
Det anslag som ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 45 000 EUR.
Rättslig grund
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

XX 01 02 11

Andra administrativa utgifter för institutionen

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

XX 01 02 11

Andra administrativa utgifter för institutionen

XX 01 02 11 01

Utgifter för tjänsteresor och representation

5

Anslag 2011

Kostnader för konferenser och möten

63 850 798

60 964 817

64 787 998

Kommittémöten

5

65 427 499,03

30 057 332

33 549 000

30 015 977,47

30 057 332

33 600 000

30 015 977,47

13 362 900

17 989 500

12 815 408,81

51 000
5

Reserver (40 01 40)
XX 01 02 11 04

Studier och samråd

10 500
5

13 362 900

18 000 000

12 815 408,81

9 368 175

9 754 000

10 247 160,21

9 368 175

10 000 000

10 247 160,21

26 989 850

26 547 425

37 792 983,20

26 989 850

28 229 525

37 792 983,20

16 488 080

13 896 885

18 675 075,45

Reserver (40 01 40)
XX 01 02 11 05

Utveckling av informations- och förvaltningssystem

246 000
5

Reserver (40 01 40)
XX 01 02 11 06

Vidareutbildning och kurser i arbetsledning

1 682 100
5

Reserver (40 01 40)
Punkt XX 01 02 11 – Totalt

65 427 499,03

937 200

Reserver (40 01 40)
XX 01 02 11 03

Genomförande 2009

60 964 817

Reserver (40 01 40)
XX 01 02 11 02

Anslag 2010

2 676 095
16 488 080

16 572 980

18 675 075,45

157 231 154

165 587 608

174 974 104,17

Reserver (40 01 40)

5 602 895
157 231 154

171 190 503

174 974 104,17

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande decentraliserade driftsutgifter:
— Resekostnader inklusive extra kostnader i samband med bokningar och upprättande av resehandlingar, traktamenten 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 EU lik
som för tredje part).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING XX — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN
KAPITEL XX 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN (forts.)

XX 01 02 (forts.)
XX 01 02 11 (forts.)

— Personer som officiellt företräder kommissionen får ersättning för de belopp de lagt ut (sådan ersättning utgår inte vid repre
sentationsuppdrag gentemot andra anställda vid kommissionen eller någon annan av Europeiska unionens institutioner).
— Ersättning för kostnaderna för verksamheten i de expertgrupper som inrättats eller sammankallats av kommissionen. Kost
nader för resor, uppehälle och tillfälliga utgifter för experter som deltar i studie- och arbetsgrupper, 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).
— Kostnader för resor, uppehälle och tillfälliga utgifter för experter som deltar i studie- och arbetsgrupper som inrättats genom
fördraget och (rådets eller Europaparlamentets och 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).
— Kostnader för förfriskningar, ibland även måltider, som serveras vid interna möten.
— Utgifter för konferenser, kongresser och möten som kommissionen organiserar för att stödja genomförandet av olika poli
tiska 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 budgetkontrollutskott, i enlighet med
punkt 88 i Europaparlamentets resolution 2006/809/EG, Euratom 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 medlemsstaternas tjäns
temän som handlägger eller kontrollerar sådana transaktioner som finansieras med EU- eller gemenskapsmedel eller trans
aktioner i samband med inkasserande av de inkomster som utgör gemenskapens egna medel eller som ska vara med i EU:s
eller gemenskapens statistiksystem, och det ska också täcka motsvarande utgifter för tjänstemän i Central- och Östeuropa
som handlägger eller kontrollerar transaktioner inom ramen för EU- eller gemenskapsprogrammen.
— Utbildning av tjänstemän från tredjeland som utför förvaltnings- eller kontrolluppgifter som har direkt betydelse för att
skydda EU:s ekonomiska intressen.
— Kostnader för kommissionens deltagande i konferenser, kongresser och möten.
— Deltagaravgifter vid konferenser, med undantag av avgifter för utbildning.
— Medlemsavgifter till fackliga och vetenskapliga sammanslutningar.
— Särskilda undersökningar och samråd som sker enligt avtal med högt kvalificerade experter (fysiska eller juridiska perso
ner) 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.
— Allmän utbildning avsedd att höja personalens kompetens och kommissionens prestation och effektivitet:
— Anlitande av experter för kartläggning av behov samt för utformning, genomförande, ledning, utvärdering och upp
följning av utbildningen.
— Anlitande av konsulter inom diverse områden, särskilt avseende organisation, ledning, strategi, kvalitet och
personalförvaltning.
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— 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 pedago
giskt material, prenumerationer och intyg för distansutbildning, böcker, press och multimedieprodukter.
— Finansiering av undervisningsmateriel.
— Följande utgifter för 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, för
valtning m.m.
— Tekniskt stöd för dessa system och de tekniska åtgärder som krävs för att säkerställa en effektiv verksamhet.
Eventuella inkomster från kandidatländernas eller i förekommande fall de potentiella kandidatländernas på västra Balkan del
tagande i EU- eller gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
De inkomster som härrör från Eftastaternas bidrag och bidrar till EU:s eller gemenskapernas allmänna kostnader enligt arti
kel 82 i EES-avtalet ska ge upphov till ytterligare anslag i berörda budgetposter, i enlighet med bestämmelserna i budgetför
ordningen. Dessa inkomster beräknas uppgå till ett belopp om 1 151 000 EUR.
Eventuella inkomster från Schweiziska edsförbundets deltagande i EU:s eller gemenskapsprogram som förs upp under
punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i
budgetförordningen.
Det anslag som ställs till förfogande utifrån tillgängliga uppgifter i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas
till 5 900 000 EUR.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
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AVDELNING XX — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN
KAPITEL XX 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN (forts.)

XX 01 02 (forts.)

XX 01 02 12

Övriga förvaltningsutgifter avseende personal från kommissionen vid unionens delegationer

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

XX 01 02 12

Övriga förvaltningsutgifter avseende personal från
kommissionen vid unionens delegationer

XX 01 02 12 01

Kostnader för tjänsteresor, konferenser och representa
tion

5

7 051 124

16 856 542

16 044 026,16

XX 01 02 12 02

Vidareutbildning för anställda vid delegationerna

5

574 156

1 820 450

1 413 357,20

7 625 280

18 676 992

17 457 383,36

Punkt XX 01 02 12 – Totalt

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 publiceringskostnader,
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,
— inköp, utbyte, ombyggnad och underhåll av utrustning av social eller medicinsk natur vid delegationerna,
— 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 förtroende
läkare 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 representationskost
nader, 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 EU:s territo
rium täcks en del av kostnaderna för uppehället av det fasta tillägget),
— utgifter för transportkostnader, traktamenten och ytterligare eller extraordinära utgifter i samband med sådana tjänstere
sor som tjänstemän och övriga anställda gör,
— utgifter för transporter 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:
— anlitande av experter för kartläggning av behov samt för utformning, genomförande, ledning, utvärdering och upp
följning av utbildningen,
— anlitande av konsulter inom diverse områden, särskilt i fråga om organisationsmetoder, ledning, strategi, kvalitetssäk
ring och personalförvaltning,
— utgifter för utformning, genomförande och utvärdering av utbildning som anordnas av kommissionens eller europe
iska utrikestjänsters avdelningar i form av kurser, seminarier eller konferenser (lärare/konferensledare och kostnader
för deras resa och uppehälle samt för pedagogiskt material),
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XX 01 02 (forts.)
XX 01 02 12 (forts.)

— 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 vetenskapliga
sammanslutningar,
— utgifter för utbildning rörande offentliggöranden och information, berörda webbplatser samt för inköp av pedago
giskt material, prenumerationer och intyg för distansutbildning, böcker, press- och multimedieprodukter.
Det anslag som ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 14 000 EUR.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
XX 01 03

Utgifter för utrustning, inventarier och tjänster samt lokaler för Europeiska unionens delegationer

XX 01 03 01

Utgifter för kommissionens utrustning, inventarier och tjänster

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

XX 01 03 01

Utgifter för kommissionens utrustning, inventarier och
tjänster

XX 01 03 01 03

Utrustning och möbler

5

78 094 402

80 098 622

88 109 997,05

XX 01 03 01 04

Tjänster och övriga driftsutgifter

5

52 897 887

53 236 370

53 369 403,40

130 992 289

133 334 992

141 479 400,45

Punkt XX 01 03 01 – Totalt

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader inom EU:s territorium:
— 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.),
— 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).
— Utrustning, särskilt
— inköp av uniformer för vaktmästare och chaufförer,
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XX 01 03 (forts.)
XX 01 03 01 (forts.)

— 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 rådets direktiv
89/391/EEG och 90/270/EEG.
— Inköp av papper, kuvert, kontorsvaror och materiel för reproduktion samt visst tryckningsarbete som utförs utanför
institutionen,
— 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 (utrust
ning 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, telefaxap
parater, 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,
— finansiering av användning och utveckling av webbplatsen Europa på Internet: Europa är en gemensam server för
EU-institutioner. Genom den kan alla europeiska medborgare var de än befinner sig få uttömmande information och
hålla sig underrättade om Europeiska unionens mål, institutionernas struktur, aktuella politiska frågor eller politiska
beslut som ska genomföras. Den är också tänkt som en brevlåda för att de europeiska medborgarna ska kunna kom
municera med Europeiska unionens olika institutioner. Berörda enheter ska i behörig tid lägga fram en rapport för
Europaparlamentet om verksamheten på Europaservern, inklusive de interinstitutionella sidorna och utvecklingen av
brevlådan, inklusive den hjälp den ger Europaparlamentets ledamöter i kommunikationen med allmänheten (objektiv
information),
— utgifter för genomförande och utveckling av kommissionens hemsidor på intranätet (Intracomm) samt kostnader för
veckotidningen Commission en direct,
— 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, tele
vision, 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 EU:s kontor,
— tekniskt stöd, logistik, utbildning och andra allmänna verksamheter när det gäller datautrustningen, datautbildning,
abonnemang på teknisk dokumentation (papper eller elektroniskt) etc., extern personal, servicekontor, medlemskap i
internationella organisationer etc., undersökningar beträffande säkerhet och kvalitet inom databehandlingen.
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AVDELNING XX — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN
KAPITEL XX 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN (forts.)

XX 01 03 (forts.)
XX 01 03 01 (forts.)

— Utgifter rörande datacentralen:
— Inköp, hyra eller leasing av datorer, kringutrustning och mjukvara till datacentret, samt kostnader för tekniskt
stöd.
— Underhåll, stödfunktioner, studier, dokumentation, utbildning och tillbehör vad avser denna utrustning och
extern personal med driftsansvar.
— Utveckling och underhåll, enligt avtal, av den mjukvara som behövs för driften av datacentret.
Det ska noteras att motsvarande utgifter avsatta för forskning täcks av anslag som tagits upp i artikel 01 05 i de berörda
avdelningarna.
Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom EU:s territorium, undantaget kontor inom EU för vilka utgifter ska tas upp i
punkt 16 01 03 03.
Eventuella inkomster från Schweiziska edsförbundets deltagande i EU- eller gemenskapsprogram som förs upp under
punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i
budgetförordningen.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
17 228 000 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 särdirek
tivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

XX 01 03 02

Lokaler och övriga förvaltningsutgifter avseende personal från kommissionen vid unionens delegationer

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

XX 01 03 02

Lokaler och övriga förvaltningsutgifter avseende perso
nal från kommissionen vid unionens delegationer

XX 01 03 02 01

Förvärv, hyra och därmed sammanhängande utgifter

5

43 837 830

113 222 481

123 808 745,40

XX 01 03 02 02

Utrustning, möbler, materiel och tjänster

5

10 507 175

33 988 491

32 355 726,32

54 345 005

147 210 972

156 164 471,72

Punkt XX 01 03 02 – Totalt

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
— tillfälligt bostadsbidrag och traktamente,

II/90

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING XX — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN
KAPITEL XX 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN (forts.)

XX 01 03 (forts.)
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— hyra och andra avgifter för byggnader för unionens delegationer utanför EU, särskilt
— i fråga om alla byggnader eller delar av byggnader som utnyttjas som kontor av unionens delegationer eller av tjäns
temän som innehar en tjänst utanför EU: hyror (inbegripet för tillfälliga bostäder) och skatter, försäkringspremier,
inredning och större reparationer, löpande utgifter som avser personers och varors säkerhet (koder, kassaskåp, galler,
stängsel m.m.),
— i fråga om alla byggnader eller delar av byggnader som utnyttjas som kontor av unionens delegationer och som bostä
der åt delegater: förbrukningsavgifter för vatten, gas, elektricitet och bränsle, underhåll och reparationer, flytt, inred
ning och andra löpande utgifter (särskilt avgifter för gaturenhållning och sophämtning samt inköp av
skyltningsmateriel),
— hyra och andra avgifter för byggnader för unionens delegationer inom EU:s territorium, särskilt
— i fråga om alla byggnader eller delar av byggnader som utnyttjas av delegationernas kontor: hyra; förbrukningsavgif
ter för vatten, gas, elektricitet och värme; försäkringspremier; underhåll och reparationer; inredning och större repa
rationer; utgifter vad avser säkerheten, särskilt avtal om övervakning samt hyra och påfyllning av brandsläckare; inköp
och underhåll av brandsläckningsutrustning och förnyelse av frivilliga brandmäns (tjänstemäns) brandsläckningsut
rustning; kostnader för lagstadgade kontroller osv.,
— i fråga om byggnader eller delar av byggnader som utnyttjas av tjänstemän: återbetalning av utgifter vad avser bosta
dens säkerhet,
— utgifter i samband med förvärv av tomter och byggnader (köp eller hyresavtal med option att köpa byggnader) eller upp
förande av kontor eller bostäder, inklusive kostnader för förberedande undersökningar och diverse avgifter,
— inköp, hyra, leasing, underhåll och reparationer av möbler och utrustning, bland annat audiovisuell utrustning och utrust
ning för arkivering, reproduktion, bibliotek, tolkning och särskild kontorsutrustning (fotokopieringsapparater, mikrolä
sare, telefaxapparater m.m.) samt inköp av dokumentation och materiel till denna utrustning,
— utgifter för inköp, underhåll och reparationer av teknisk utrustning som generatorer, luftkonditionering m.m. samt kost
nader för installation av materiel och materiel för sociala ändamål vid delegationerna,
— inköp, utbyte, hyra, leasing, underhåll och reparation av fordon, inklusive verktyg,
— försäkringspremier för fordon,
— inköp av böcker, dokument och andra icke-periodiska publikationer, inklusive nyutgåvor och prenumerationer på olika
tidningar, tidskrifter och allmänna publikationer samt kostnader för att binda och bevara tidskrifter,
— abonnemang hos nyhetsbyråer,
— inköp av papper, kuvert, kontorsvaror och materiel för reproduktion samt visst tryckningsarbete som utförs utanför
institutionen,
— transport och tullklarering av utrustning, inköp och tvätt av uniformer för vaktmästare, chaufförer osv., olika typer av för
säkringar (i synnerhet för skadeståndsansvar och stöld), utgifter för interna möten (mat och dryck som serveras vid sär
skilda tillfällen),
— kostnader för studier, undersökningar och konsultationer i samband med delegationernas administrativa arbete och alla
andra driftsutgifter som inte särskilt täcks av övriga punkter i denna artikel,
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XX 01 03 (forts.)
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— porto och andra leveranskostnader för försändelser, rapporter och publikationer, för postpaket och andra paket som sänds
per flyg, landsvägstransport, båt eller tåg,
— kostnader för diplomatiska kurirförsändelser,
— samtliga kostnader för möbler och utrustning till tjänstebostäder,
— inköp, hyra eller leasing av datautrustning, bland annat datorer, terminaler, minidatorer, kringutrustning, överföringsut
rustning samt nödvändig programvara,
— tjänster vid unionens delegationer som utförs på entreprenad, till exempel utveckling och underhåll av deras databehand
lingssystem samt stödfunktioner för dessa system,
— inköp, hyra eller leasing av reproduktionsutrustning för pappersbaserad information, t.ex. skrivare och skannrar,
— inköp, hyra eller leasing av telefoncentraler, telefonväxlar och dataöverföringsutrustning samt nödvändig programvara,
— abonnemangsavgifter och fasta kostnader för kabel- eller radiokommunikation (telefon, telegraf, telex, fax), dataöverfö
ringsnät, telematiktjänster m.m. samt inköp av kataloger,
— installation, konfigurering, underhåll, stöd, assistans, dokumentation och materiel som är relaterat till denna utrustning,
— eventuella kostnader för säkerhet (aktiva insatser) i nödsituationer vid delegationerna.
Det anslag som ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 380 000 EUR.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.

XX 01 05

Utgifter för personal i aktiv tjänst (indirekta forskningsåtgärder)

XX 01 05 01

Löner, bidrag och andra ersättningar för personal i aktiv tjänst (indirekta forskningsåtgärder)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

192 900 000

Genomförande 2009

193 325 000

189 986 749,00

Anmärkningar
Följande text är en gemensam anmärkning för alla de politikområden (näringsliv, energi och transport och rörlighet, forskning,
informationssamhället och medier, utbildning och kultur samt energi) som ingår i indirekta åtgärder inom sjunde ramprogram
met för forskning.
Detta anslag täcker utgifter för personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna och innehar befattningar som är upptagna på de
godkända tjänsteförteckningarna i samband med indirekta åtgärder i de nukleära och icke-nukleära programmen, inbegripet per
sonal som tjänstgör vid unionens delegationer.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING XX — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN
KAPITEL XX 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN (forts.)

XX 01 05 (forts.)
XX 01 05 01 (forts.)

Dessa personalkostnader ska fördelas på följande sätt:
Program

Anslag

Ramprogrammet nukleär del

24 250 000

Ramprogrammet icke-nukleär del

168 650 000
Totalt

192 900 000

Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
Rådets beslut 2006/970/Euratom av den 18 december 2006 om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenska
pens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2007–2011) (EUT L 400,
30.12.2006, s. 60. Rättat i EUT L 54, 22.2.2007, s. 21).
Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet ”Samarbete” för genomförande av Euro
peiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86. Rättat i EUT L 54, 22.2.2007, s. 30).
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. Rättat i EUT L 54, 22.2.2007, s. 81).
Rådets beslut 2006/973/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet ”Människor” för genomförande av Euro
peiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 270. Rättat i EUT L 54, 22.2.2207, s. 91).
Rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet ”Kapacitet” för genomförande av Euro
peiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 299. Rättat i EUT L 54, 22.2.2007, s. 101).
Rådets beslut 2006/976/Euratom av den 19 december 2006 om det särskilda programmet för genomförande av sjunde ram
programmet (2007–2011) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbild
ning på kärnenergiområdet (EUT L 400, 30.12.2006, s. 404. Rättat i EUT L 54, 22.2.2007, s. 139).
XX 01 05 02

Extern personal (indirekta forskningsåtgärder)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

48 557 000

Genomförande 2009

54 099 000

47 958 847,11

Anmärkningar
Följande text är en gemensam anmärkning för alla de politikområden (näringsliv, energi och transport och rörlighet, forskning,
informationssamhället och medier, utbildning och kultur samt energi) som ingår i indirekta åtgärder inom sjunde ramprogram
met för forskning.
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för extern personal för hela förvaltningen av forskning som bedrivs inom ramen för
indirekta åtgärder i de nukleära och icke-nukleära programmen, inbegripet extern personal som tjänstgör vid unionens
delegationer.
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AVDELNING XX — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN
KAPITEL XX 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN (forts.)

XX 01 05 (forts.)
XX 01 05 02 (forts.)

Dessa personalkostnader ska fördelas på följande sätt:
Program

Anslag

Ramprogrammet nukleär del

1 495 000

Ramprogrammet icke-nukleär del

47 062 000
Totalt

48 557 000

Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
Rådets beslut 2006/970/Euratom av den 18 december 2006 om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenska
pens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2007–2011) (EUT L 400,
30.12.2006, s. 60. Rättat i EUT L 54, 22.2.2007, s. 21).
Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet ”Samarbete” för genomförande av Euro
peiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86. Rättat i EUT L 54, 22.2.2007, s. 30).
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. Rättat i EUT L 54, 22.2.2007, s. 81).
Rådets beslut 2006/973/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet ”Människor” för genomförande av Euro
peiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 270. Rättat i EUT L 54, 22.2.2207, s. 91).
Rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet ”Kapacitet” för genomförande av Euro
peiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 299. Rättat i EUT L 54, 22.2.2007, s. 101).
Rådets beslut 2006/976/Euratom av den 19 december 2006 om det särskilda programmet för genomförande av sjunde ram
programmet (2007–2011) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbild
ning på kärnenergiområdet (EUT L 400, 30.12.2006, s. 404. Rättat i EUT L 54, 22.2.2007, s. 139).
XX 01 05 03

Andra administrativa utgifter (indirekta forskningsåtgärder)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

87 718 000

Genomförande 2009

66 044 000

88 707 583,51

Anmärkningar
Följande text är en gemensam anmärkning för alla de politikområden (näringsliv, energi och transport och rörlighet, forskning,
informationssamhället och medier, utbildning och kultur samt energi) som ingår i indirekta åtgärder inom sjunde ramprogram
met för forskning.
Detta anslag är avsett att täcka övriga administrativa kostnader i samband med hela förvaltningen av forskning som bedrivs 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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AVDELNING XX — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN
KAPITEL XX 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDEN (forts.)

XX 01 05 (forts.)
XX 01 05 03 (forts.)

Dessa personalkostnader ska fördelas på följande sätt:
Program

Anslag

Ramprogrammet nukleär del

11 149 000

Ramprogrammet icke-nukleär del

76 569 000
Totalt

87 718 000

Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
Rådets beslut 2006/970/Euratom av den 18 december 2006 om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenska
pens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2007–2011) (EUT L 400,
30.12.2006, s. 60. Rättat i EUT L 54, 22.2.2007, s. 21).
Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet ”Samarbete” för genomförande av Euro
peiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86. Rättat i EUT L 54, 22.2.2007, s. 30).
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. Rättat i EUT L 54, 22.2.2007, s. 81).
Rådets beslut 2006/973/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet ”Människor” för genomförande av Euro
peiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 270. Rättat i EUT L 54, 22.2.2207, s. 91).
Rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet ”Kapacitet” för genomförande av Euro
peiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 299. Rättat i EUT L 54, 22.2.2007, s. 101).
Rådets beslut 2006/976/Euratom av den 19 december 2006 om det särskilda programmet för genomförande av sjunde ram
programmet (2007–2011) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbild
ning på kärnenergiområdet (EUT L 400, 30.12.2006, s. 404. Rättat i EUT L 54, 22.2.2007, s. 139).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 01 — EKONOMI OCH FINANS

AVDELNING 01
EKONOMI OCH FINANS
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
01 01

Rubrik

Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009

Betalningar

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR
POLITIKOMRÅDET EKONOMI
OCH FINANS

66 574 059

66 574 059

64 232 528

64 232 528

Reserver (40 01 40)

40 929

40 929

142 485

142 485

66 614 988

66 614 988

64 375 013

14 500 000

14 713 074

Åtaganden

Betalningar

63 218 820,47

63 218 820,47

64 375 013

63 218 820,47

63 218 820,47

16 000 000

16 000 000

12 909 736,35

13 464 399,75

90 000 000

81 452 478,—

16 572 110,—

01 02

EKONOMISKA OCH MONETÄRA
UNIONEN

01 03

INTERNATIONELLA EKONO
MISKA OCH FINANSIELLA
FRÅGOR

139 329 137

92 654 634

98 985 000

FINANSIELLA TRANSAKTIONER
OCH INSTRUMENT

303 880 000

167 445 370

269 310 000

235 255 000 282 110 357,74 234 957 457,62

Avdelning 01 – Totalt

524 283 196

341 387 137

448 527 528

405 487 528 439 691 392,56 328 212 787,84

Reserver (40 01 40)

40 929

40 929

142 485

524 324 125

341 428 066

448 670 013

01 04

142 485
405 630 013 439 691 392,56 328 212 787,84
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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

01 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET EKO
NOMI OCH FINANS

01 01 01

Utgifter avseende personal i
aktiv tjänst inom politikområdet
ekonomi och finans

5

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

53 851 820

50 765 617

40 929

142 485

53 892 749

50 908 102

49 361 371,36

Reserver (40 01 40)

49 361 371,36

01 01 02

Extern personal och andra admi
nistrativa utgifter till stöd för
politikområdet ekonomi och
finans

01 01 02 01

Extern personal

5

3 706 415

3 769 719

4 063 839,57

01 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

4 260 715

5 359 786

5 108 560,07

7 967 130

9 129 505

9 172 399,64

01 01 03

Utgifter avseende utrustning,
möbler och tjänster och andra
arbetsutgifter för politikområdet
ekonomi och finans

01 01 03 01

Utgifter avseende utrustning,
möbler och tjänster för
politikområdet ekonomi och
finans

5

3 902 109

3 712 406

3 875 059,12

01 01 03 04

Andra arbetsutgifter

5

853 000

625 000

809 990,35

Artikel 01 01 03 – Delsumma

4 755 109

4 337 406

4 685 049,47

Kapitel 01 01 – Totalt

66 574 059

64 232 528

63 218 820,47

Reserver (40 01 40)

40 929

142 485

66 614 988

64 375 013

Artikel 01 01 02 – Delsumma

01 01 01

63 218 820,47

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet ekonomi och finans

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

01 01 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

53 851 820

50 765 617

Reserver (40 01 40)

40 929

142 485

Totalt

53 892 749

50 908 102

49 361 371,36

49 361 371,36
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KAPITEL 01 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET EKONOMI OCH FINANS (forts.)

01 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet ekonomi och finans

01 01 02 01

Extern personal
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 706 415

01 01 02 11

Genomförande 2009

3 769 719

4 063 839,57

Andra administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

4 260 715

Genomförande 2009

5 359 786

5 108 560,07

01 01 03

Utgifter avseende utrustning, möbler och tjänster och andra arbetsutgifter för politikområdet ekonomi och finans

01 01 03 01

Utgifter avseende utrustning, möbler och tjänster för politikområdet ekonomi och finans
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 902 109

01 01 03 04

Genomförande 2009

3 712 406

3 875 059,12

Andra arbetsutgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

853 000

Genomförande 2009

625 000

809 990,35

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter 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 data
nät (utrustning och underhåll) samt dithörande tjänster (skötsel, tekniskt stöd, dokumentation, installation och flyttning).
— Inköp, hyra eller leasing, installation och underhåll av elektronisk kontorsutrustning, datorer, terminaler, små datorer, kring
utrustning, utrustning för dataöverföring samt den mjukvara som behövs.
— Kostnader för abonnemang och tillgång till databaser för elektronisk information, externa databaser och utnyttjande av elek
tronisk 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.

II/100

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 01 — EKONOMI OCH FINANS
KAPITEL 01 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET EKONOMI OCH FINANS (forts.)

01 01 03 (forts.)
01 01 03 04 (forts.)

— Kostnader för anslutning till telekommunikationsnätverk, t.ex. Swift (mellan banker) och CoreNet (säkrat nätverk som upp
rättats av ECB), kostnader för infrastruktur och tjänster i samband med denna samt kostnader för avtal med
kreditbedömningsinstitut.
— Installation, konfiguration, underhåll, studier, utvärdering, dokumentation och tillbehör i samband med denna utrustning.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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KAPITEL 01 02 — EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

01 02

EKONOMISKA OCH MONE
TÄRA UNIONEN

01 02 02

Samordning och övervakning av
Ekonomiska och monetära unio
nen

5

9 000 000

9 000 000

8 500 000

8 500 000

7 008 417,20

6 743 146,18

Prince – Meddelande om Ekono
miska och monetära unionen,
inklusive euron

1.1

5 500 000

5 713 074

7 500 000

7 500 000

5 901 319,15

6 721 253,57

14 500 000

14 713 074

16 000 000

01 02 04

Kapitel 01 02 – Totalt

01 02 02

16 000 000 12 909 736,35 13 464 399,75

Samordning och övervakning av Ekonomiska och monetära unionen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

9 000 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

9 000 000

8 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

8 500 000

Åtaganden

7 008 417,20

Betalningar

6 743 146,18

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka genomförandet eller fullföljandet av följande undersökningar i medlemsstaterna, samt kostna
derna för att utvidga undersökningarna till de ansökande länderna:
— Kommissionens beslut av den 15 november 1961:
— Månatliga konjunkturundersökningar hos företagsledare inom gemenskapen (utförda sedan 1962).
— Konjunkturundersökningar om byggnadsindustrin (utförda sedan 1963).
— Konjunkturundersökningar om investeringar (utförda sedan 1966).
— Konjunkturundersökningar om detaljhandeln.
— Konjunkturundersökningar om tjänstesektorn.
— Lägesundersökningar i aktuella ämnen.
— Rådets beslut av den 15 september 1970:
— Konjunkturundersökningar om konsumtionen i Europeiska ekonomiska gemenskapen (utförda sedan 1972).
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för undersökningar, workshoppar, konferenser, analyser, utvärderingar, publikatio
ner, tekniskt stöd, inköp och underhåll av databaser och programvara samt medfinansiering och stöd till åtgärder rörande
följande:
— Ekonomisk övervakning, analys av åtgärdskombinationer samt samordning av ekonomisk politik.
— Externa aspekter av Ekonomiska och monetära unionen (EMU).
— Den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet.
— Övervakning av strukturella reformer och förbättring av marknadernas funktion inom EMU.
— Samverkan med de europeiska finansiella instituten samt analys och utveckling av finansmarknaderna.
— Samarbete med ekonomiska aktörer och beslutsfattare inom de ovannämnda områdena.
— Utvidgning av EMU.
De inkomster som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen bedöms uppgå till 100 000 EUR.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 01 — EKONOMI OCH FINANS
KAPITEL 01 02 — EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN (forts.)

01 02 02 (forts.)

Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
01 02 04

Prince – Meddelande om Ekonomiska och monetära unionen, inklusive euron
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

5 500 000

Anslag 2010

Betalningar

5 713 074

Åtaganden

7 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

7 500 000

Åtaganden

5 901 319,15

Betalningar

6 721 253,57

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av prioriterade informationskampanjer om unionens politik inom det monetära
området, inklusive EMU:s regelverk och funktionssätt, fördelarna med närmare samordning av politiken och med fortsatta struk
turreformer, samt vikten av att ta itu med informationsbehoven hos medborgare, lokala myndigheter och företag när det gäller
olika aspekter på euron.
Verksamheten utformas som ett effektivt medel för kommunikation och dialog mellan Europeiska unionens medborgare och
unionsinstitutionerna. Hänsyn tas till nationella och regionala särdrag och genomförs i nära samarbete med medlemsstaternas
myndigheter. Särskild tonvikt läggs på att förbereda medborgarna i de nya medlemsstaterna på införandet av euron.
Verksamheten omfattar följande:
— Partnerskapsavtal med medlemsstater som kommer att informera om euron eller om Ekonomiska och monetära unionen
(EMU).
— Nära samarbete och nätverkssamverkan med alla medlemsstater inom ramen för kommunikationsdirektörernas nätverk om
EMU-relaterade frågor.
— Utveckling av kommunikationsaktiviteter på central nivå (broschyrer, flygblad, nyhetsbrev, utformning av webbplatser,
utveckling och underhåll, utställningar, montrar, konferenser, seminarier, audiovisuella produkter, opinionsundersökningar,
undersökningar, pr-material, program för partnersamverkan, etc.).
— Kommunikationsinitiativ i tredjeländer, särskilt för att peka på eurons internationella roll och värdet av ekonomisk
integration.
När kommissionen genomför denna budgetpost bör den ta vederbörlig hänsyn till resultaten av mötena i den interinstitutio
nella gruppen för information (IGI).
Kommissionen har fastställt sin kommunikationsstrategi om euron i meddelandet om en informations- och kommunikations
strategi för euron och Ekonomiska och monetära unionen (KOM(2004) 552 slutlig), som antogs av kollegiet den 11 augusti
2004. Genomförandet av kommunikationsstrategin äger rum i nära samarbete med medlemsstaterna och Europaparlamentet.
Kommissionen rapporterar regelbundet till behörigt utskott i Europaparlamentet om genomförandet av programmet och om
planeringen för det kommande året.
Rättslig grund
Uppgift som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Eura
tom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248,
16.9.2002, s. 1).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 01 — EKONOMI OCH FINANS

KAPITEL 01 03 — INTERNATIONELLA EKONOMISKA OCH FINANSIELLA FRÅGOR
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

01 03

INTERNATIONELLA EKONO
MISKA OCH FINANSIELLA
FRÅGOR

01 03 01

Kapitalplacering i internatio
nella finansinstitut

01 03 01 01

Europeiska banken för återupp
byggnad och utveckling – Tillhan
dahållande av de inbetalda
andelarna av det tecknade
kapitalet

4

01 03 01 02

Europeiska banken för återupp
byggnad och utveckling – Inford
ringsbar del av det tecknade
kapitalet

4

Artikel 01 03 01 – Delsumma
01 03 02

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR

Makroekonomiskt stöd

4

Kapitel 01 03 – Totalt

Betalningar

34 460 570

4 101 987

p.m.

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

0,—

1 012 500,—

—

0,—

1 012 500,—

p.m.

34 460 570

4 101 987

104 868 567

88 552 647

98 985 000

—

90 000 000 81 452 478,— 15 559 610,—

139 329 137

92 654 634

98 985 000

90 000 000 81 452 478,— 16 572 110,—

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 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

34 460 570

4 101 987

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

—

—

Åtaganden

Betalningar

0,—

1 012 500,00

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd att täcka finansieringen av det kapital som tecknats av unionen i Europeiska banken för återuppbygg
nad 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 åter
uppbyggnad 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).
01 03 01 02

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling – Infordringsbar del av det tecknade kapitalet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Anmärkningar
Ny punkt
Detta anslag är avsett att täcka finansiering av det kapital som tecknats av unionen i Europeiska banken för återuppbyggnad och
utveckling.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 01 — EKONOMI OCH FINANS
KAPITEL 01 03 — INTERNATIONELLA EKONOMISKA OCH FINANSIELLA FRÅGOR (forts.)

01 03 01 (forts.)
01 03 01 02 (forts.)

EBRDs nuvarande kapitalbas uppgår till 20 miljarder EUR, medan det totala aktiekapital som tecknats av unionen uppgår
till 600 miljoner EUR (3 %). De inbetalda andelarna av det tecknade kapitalet uppgår till 157 500 000 EUR. Den infordrings
bara andelen av det tecknade kapitalet uppgår till 442 500 000 EUR.
Rättslig grund
Rådets beslut 90/674/EEG av den 19 november 1990 om ingående av avtalet om upprättandet av Europeiska banken för åter
uppbyggnad 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).
01 03 02

Makroekonomiskt stöd
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

104 868 567

Anslag 2010

Betalningar

88 552 647

Åtaganden

98 985 000

Genomförande 2009
Betalningar

90 000 000

Åtaganden

Betalningar

81 452 478,00

15 559 610,00

Anmärkningar
Detta exceptionella stöd syftar till att lindra de problem med finanserna som vissa tredjeländer får i samband med makroeko
nomiska svårigheter som yttrar sig i underskott i betalningsbalansen och/eller allvarliga obalanser i budgeten.
Stödet är direkt avhängigt av att mottagarländerna vidtar åtgärder för makroekonomisk stabilisering och strukturanpassning.
Unionens åtgärder ska i regel komplettera Internationella valutafondens åtgärder och samordnas med övriga bilaterala givare.
Kommissionen ska informera budgetmyndigheten två gånger per år om den makroekonomiska situationen i de mottagande län
derna samt årligen lägga fram en utförlig rapport om genomförandet av detta stöd.
Detta anslag ska också användas för att täcka finansiering av återuppbyggnadsarbetet i Georgien i de områden som drabbades
av konflikten med Ryssland. Syftet med åtgärderna ska i första hand vara att skapa stabilitet på det makroekonomiska planet i
landet. Beslut om den totala finansiella tilldelningen för stödet fattades 2008 vid en internationell givarkonferens.
Rättslig grund
Rådets beslut 2006/880/EG av den 30 november 2006 om exceptionellt ekonomiskt stöd från gemenskapen till Kosovo
(EUT L 339, 6.12.2006, s. 36).
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 2009/889/EG av den 30 november 2009 om makroekonomiskt stöd till Georgien (EUT L 320, 5.12.2009, s. 1).
Rådets beslut 2009/890/EG av den 30 november 2009 om makroekonomiskt stöd till Armenien (EUT L 320, 5.12.2009, s. 3).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 01 — EKONOMI OCH FINANS

KAPITEL 01 04 — FINANSIELLA TRANSAKTIONER OCH INSTRUMENT
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

01 04

FINANSIELLA TRANSAKTIONER
OCH INSTRUMENT

01 04 01

Europeiska unionens garantier
för unionslån, Euratomlån och
Europeiska investeringsbankens
lån

01 04 01 01

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

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

01 04 01 02

Garanti för upptagna Euratomlån

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

01 04 01 03

Europeiska unionens garanti för
unionslån som tagits för att betala
finansiellt stöd under den europe
iska finansiella stabiliseringsmeka
nismen
1.1

p.m.

p.m.

Europeiska unionens garanti för
unionslån som har upptagits för
makroekonomiskt stöd till tredje
land

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Europeiska unionens garanti för
Euratomlån för förbättring av
effektiviteten och säkerheten i
kärnkraftverk i länder i Centraloch Östeuropa och Oberoende
staters samvälde

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Europeiska unionens garanti för
Europeiska investeringsbankens
lån till tredjeländer

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Inbetalningar till garantifonden

4

01 04 01 04

01 04 01 05

01 04 01 06

01 04 01 14

Artikel 01 04 01 – Delsumma
01 04 04

01 04 05

01 04 06

01 04 07

Ramprogram för
konkurrenskraft och innovation
– Programmet för
entreprenörskap och innovation

1.1

138 880 000

138 880 000

93 810 000

93 810 000

92 306 780,—

92 306 780,—

138 880 000

138 880 000

93 810 000

93 810 000

92 306 780,—

92 306 780,—

165 000 000

28 565 370

161 000 000

91 900 000 163 625 314,06

55 283 131,37

Slutförande av programmet för
företag: att förbättra de små och
medelstora företagens
ekonomiska förutsättningar
1.1

p.m.

p.m.

p.m.

35 000 000

0,—

61 188 800,—

Slutförande av
sysselsättningsinitiativet
(1998–2000)

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

45 000

0,—

0,—

Andel i riskkapitalfonder för
transeuropeiska nät

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 01 — EKONOMI OCH FINANS
KAPITEL 01 04 — FINANSIELLA TRANSAKTIONER OCH INSTRUMENT (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

Betalningar

—

—

Europeiska investeringsfonden –
Infordringsbar del av det tecknade
kapitalet
1.1

p.m.

p.m.

Artikel 01 04 09 – Delsumma

p.m.

p.m.

01 04 09

Europeiska investeringsfonden

01 04 09 01

Europeiska investeringsfonden –
Tillhandahållande av de inbetalda
andelarna av det tecknade
kapitalet

01 04 09 02

01 04 10

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR

Kärnsäkerhet

1.1

1.1

Kapitel 01 04 – Totalt

p.m.
303 880 000

Åtaganden

14 500 000

p.m.
14 500 000

p.m.

p.m.

167 445 370

269 310 000

Betalningar

14 500 000

Åtaganden

26 178 263,68

26 178 746,25

0,—

0,—

26 178 263,68

26 178 746,25

0,—

0,—

p.m.
14 500 000

Betalningar

p.m.

235 255 000 282 110 357,74 234 957 457,62

01 04 01

Europeiska unionens garantier för unionslån, Euratomlån och Europeiska investeringsbankens lån

01 04 01 01

Europeiska unionens garanti för unionslån som har upptagits för att stödja betalningsbalanser
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Europeiska unionens garanti avser lån som har upptagits på kapitalmarknaderna eller från finansinstitut. Den samlade utlå
ningen till medlemsstaterna är begränsad till 50 000 000 000 EUR.
Under denna punkt ska unionens garanti för lånens återbetalning föras 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 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).
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).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 01 — EKONOMI OCH FINANS

KAPITEL 01 04 — FINANSIELLA TRANSAKTIONER OCH INSTRUMENT (forts.)

01 04 01 (forts.)

01 04 01 02

Garanti för upptagna Euratomlån
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

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 punkt ska unionens garanti för lånens återbetalning föras 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 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).
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 om befogenhet för kommissionen att ta upp Euratomlån i syfte att bidra
till finansieringen av kärnkraftverk (EGT L 88, 6.4.1977, s. 9).
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 den 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).
Referensrättsakter
Förslag till rådets beslut, framlagt av kommissionen den 6 november 2002, om ändring av beslut 77/270/Euratom som ger kom
missionen befogenhet att ta upp Euratomlån i syfte att bidra till finansieringen av kärnkraftverk (EUT C 45 E, 25.2.2003, s. 194).
Förslag till rådets beslut, framlagt av kommissionen den 6 november 2002, om ändring av beslut 77/271/Euratom om genom
förandet av beslut 77/270/Euratom som ger kommissionen befogenhet att ta upp Euratomlån i syfte att bidra till finansieringen
av kärnkraftverk (EUT C 45 E, 25.2.2003, s. 201).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 01 — EKONOMI OCH FINANS
KAPITEL 01 04 — FINANSIELLA TRANSAKTIONER OCH INSTRUMENT (forts.)

01 04 01 (forts.)

01 04 01 03

Europeiska unionens garanti för unionslån som tagits för att betala finansiellt stöd under den europeiska finansiella
stabiliseringsmekanismen
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

Anmärkningar
Ny punkt
Enligt artikel 122.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kan ekonomiskt bistånd från unionen beviljas en med
lemsstat 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.
Enligt artikel 2.2 i rådets förordning nr 407/2010 av den 11 maj 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 punkt ska unionens garanti för lånens återbetalning föras upp. Punkten ska ge kommissionen möjlighet att betala
ränta och amortering på lån 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 sådana fall tillämpas artikel 12 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande
av beslut 2000/597/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 130, 31.5.2000, s. 1).
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 stabiliseringsmekanism
(EUT L 118, 12.5.2010, s. 1).
Referensrättsakter
Artikel 122.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
01 04 01 04

Europeiska unionens garanti för unionslån som har upptagits för makroekonomiskt stöd till tredjeland
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Under denna punkt ska unionens garanti för lånens återbetalning föras upp. Den ska ge kommissionen möjlighet att, i före
kommande 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.
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).
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KOMMISSIONEN
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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 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 98/592/EG av den 15 oktober 1998 om kompletterande makroekonomiskt stöd till Ukraina (EGT L 284,
22.10.1998, s. 45).
Rådets beslut 1999/325/EG av den 10 maj 1999 om makroekonomiskt stöd till Bosnien och Hercegovina i (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 1999/731/EG av den 8 november 1999 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Bulgarien (EGT L 294,
16.11.1999, s. 27) (i form av ett kapitalbelopp på högst 100 000 000 EUR).
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 Arme
nien 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 Jugosla
vien (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 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 (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 makroekono
miskt 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 (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).
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Europeiska unionens garanti för Euratomlån för förbättring av effektiviteten och säkerheten i kärnkraftverk i länder i Centraloch Östeuropa och Oberoende staters samvälde
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Under denna punkt ska unionens garanti för lånens återbetalning föras upp. Den ska ge kommissionen möjlighet att, i före
kommande 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 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).
Euratomlånen till medlemsstaterna och tredjeland ska även fortsättningsvis vara begränsade till ett maximibelopp på
4 000 000 000 EUR, såsom anges i punkt 01 04 01 02.
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 Euratom-lån i syfte att bidra
till den finansiering av kärnkraftverk (EGT L 88, 6.4.1977, s. 9).
Vad gäller den rättsliga grunden för Euratomlån, se även punkt 01 04 01 02.

01 04 01 06

Europeiska unionens garanti för Europeiska investeringsbankens lån till tredjeländer
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

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 Medelhavsländerna.
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 mot
svarande 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 underteckna
des 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.

15.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

II/111
KOMMISSIONEN
AVDELNING 01 — EKONOMI OCH FINANS

KAPITEL 01 04 — FINANSIELLA TRANSAKTIONER OCH INSTRUMENT (forts.)

01 04 01 (forts.)
01 04 01 06 (forts.)

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 Latina
merika 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 ansla
gen, 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 undertecknades 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.
Beslut 2001/777/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och EIB som undertecknades 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 dimen
sionen. Det totala taket är 100 000 000 EUR.
Beslut 2005/48/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och EIB som undertecknades i Luxem
burg 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 euro. Det omfattar en period fram
till och med den 31 januari 2007. Om de lån som EIB beviljat inte har uppnått ovannämnda belopp vid slutet av denna tids
period, 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 633/2009/EG ligger till grund för en ändring, som undertecknades den 28 oktober 2009, av garantiavtalet mellan Euro
peiska gemenskapen och EIB, vilket undertecknades i Luxemburg den 1 augusti 2007 och i Bryssel den 29 augusti 2007. Unio
nens 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 med möjlighet till förlängning till och med den 30 april 2012 ifall ett nytt beslut inte antagits av Europapar
lamentet och rådet senast den 31 oktober 2011.
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).
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Under denna punkt ska unionens garanti för lånens återbetalning tas upp. Den ska ge kommissionen möjlighet att, i förekom
mande fall, betala ränta, amortering och övriga lånekostnader i stället för gäldenärer som inte fullgör sina skyldigheter i sam
band 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 sam
arbete 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 sam
arbete 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 mel
lan 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 mel
lan 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).
Rådets beslut 91/252/EEG av den 14 maj 1991 om utvidgning av tillämpningsområdet för beslut 90/62/EEG om en gemen
skapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt i Ungern och Polen, till att även omfatta Tjecko
slovakien, 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 mel
lan 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).
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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 ickemedlemsländer 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 mel
lan 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 mel
lan 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 investeringsbanken för
att täcka förluster vid lån till investeringsprojekt i Estland, Lettland och Litauen (EGT L 69, 20.3.1993, s. 42).
Rådets beslut 93/408/EEG av den 19 juli 1993 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt samarbete mellan Europeiska eko
nomiska 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, Bul
garien, 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).
Rådets beslut 95/207/EG av den 1 juni 1995 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken i sam
band 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, Nica
ragua, 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, Latiname
rika 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 Makedonienoch 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).
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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 investeringsban
ken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, 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 gemenskapsgaranti 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 EIBåtgärdsprogram 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 avrin
ningsområde 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 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 2005/48/EG av den 22 december 2004 om en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot för
luster 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 flod
vågen i Indiska oceanen i december 2004 även omfattar Maldiverna (EUT L 62, 3.3.2006, s. 26).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 633/2009/EG av den 13 juli 2009 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Euro
peiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen (EUT L 190, 22.7.2009,
s. 1).
01 04 01 14

Inbetalningar till garantifonden
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

138 880 000

Genomförande 2009

93 810 000

92 306 780,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att tillhandahålla finansiella medel för betalningarna till garantifonden i enlighet med dess avsättnings
mekanism och betalningar för driftskostnader i samband med fondens förvaltning och den externa utvärdering som ska göras
vid halvtidsutvärderingen av EIB-mandatet för extern utlåning.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 av den 25 maj 2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende
tredje land (kodifierad version) (EUT L 145, 10.6.2009, s. 10).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 633/2009/EG av den 13 juli 2009 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Euro
peiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen (EUT L 190, 22.7.2009,
s. 1).
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Ramprogram för konkurrenskraft och innovation – Programmet för entreprenörskap och innovation
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

165 000 000

Anslag 2010

Betalningar

28 565 370

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

161 000 000

91 900 000

Åtaganden

163 625 314,06

Betalningar

55 283 131,37

Anmärkningar
En del av detta anslag är avsett att täcka utgifter för unionens och gemenskapens finansieringsinstrument inom ramen för ram
programmet för konkurrenskraft och innovation (2007–2013) och för att förbättra de små och medelstora företagens tillgång
till finansiering.
En del av detta anslag är avsett att täcka utgifter för följande åtgärder:
— Främjande av tillgängligheten i Europa av kreditinstrument för små och medelstora företag, såsom kreditgarantikonsortier
och genom en analys av kreditmarknaden och dess problem där så är nödvändigt.
— Stödjande av kreditansökningar till finansinstitut som lämnats in av sådana konsortier av små och medelstora företag, bl.a.
genom kompletterande garantier från Europeiska Investeringsfonden (EIF).
— Ingående av avtal med finansinstitut om subventionerade lån till kreditgarantikonsortier.
Bristfällig tillgång till lämpliga finansieringsformer anges ofta som ett viktigt hinder för företagande och företagsinnovation.
Detta problem kan förvärras genom nya redovisningsnormer som kommer att göra bankerna mera riskkänsliga och leda till en
ratingkultur. Med hjälp av unionens finansieringsinstrument, som på kommissionens uppdrag hanteras av EIF, unionens sär
skilda organ för riskkapital och garantiinstrument till små och medelstora företag, tar programmet för konkurrenskraft och inno
vation itu med varaktiga erkända marknadsbrister som leder till bristfällig tillgång till kapital, riskkapital och lån för små och
medelstora företag.
Genom oberoende utvärderingar av det fleråriga programmet för företag och företagaranda fastställs det marknadsbaserade till
vägagångssättet och genomförandet via EIF av dessa instrument som bästa praxis. De kommer därför att användas även i fort
sättningen, och anpassas i programmet för konkurrenskraft och innovation.
Genom unionens finansieringsinstrument underlättas små och medelstora företags tillgång till finansiering. Instrumentet för
innovativa små och medelstora företag med hög tillväxt (GIF) delar risker och vinster med privata investerare, vilket ger en bety
dande hävstångsverkan för tillgången till kapital för innovativa företag.
GIF är inriktad på små och medelstora företag i ett tidigt skede och i expansionsfasen och genererar nytt kapital för att hjälpa
dem att få ut sina varor och tjänster på marknaden. Särskilt uppmärksammas små och medelstora företag inom mijöinnovation.
SMF-garantin (SMEG) fortsätter att tillhandahålla motgarantier eller kompletterande garantier till garantiprogram i deltagande
länder, och direkta garantier till finansiella intermediärer. Den syftar till att avhjälpa marknadsmisslyckanden som små och med
elstora företag med tillväxtpotential råkat ut för i samband med marknadstillträdet. i) lån (eller lånesubstitut såsom leasing) ii)
mikrokrediter och iii) eget kapital eller sekundärt eget kapital. Ett nytt system för iv) värdepapperisering skapar ytterligare möj
ligheter till finansiering med lån för små och medelstora företag inom ramen för skälig riskdelning med utvalda organ.
Ett system för kapacitetsuppbyggnad (CBS) ska stärka de finansiella intermediärernas kapacitet att inrikta sig på fler aspekter när
det gäller investeringar och teknik. Detta instrument har dock inte fått något gensvar på marknaden. Den budget som ursprung
ligen avsatts för CBS har därför tillängliggjorts för GIF för att stödja miljöinnovation och tekniköverföring.
Beloppen från Eftaländernas (1) 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 artikel. Dessa belopp – som härrör från
Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål
enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilaga
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
(1) Med undantag för Schweiz.
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Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidatländer på västra Balkan deltar i
unions- eller gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Eventuella inkomster på förvaltningskonton, som förs upp under artikel 5 2 3 i inkomstberäkningen, leder till att ytterligare
anslag ställs till förfogande enligt bestämmelserna i budgetförordningen.
Upp till 400 000 EUR får användas för kommunikationsverksamhet, även evenemang, publikationer och Internetinformation.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1639/2006/EG av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för konkur
renskraft och innovation (2007–2013) (EUT L 310, 9.11.2006, s. 15).

01 04 05

Slutförande av programmet för företag: att förbättra de små och medelstora företagens ekonomiska förutsättningar
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

p.m.

p.m.

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

35 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

61 188 800,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för unionens eller gemenskapens finansieringsinstrument inom ramen för det fleråriga
programmet för företag och företagaranda, särskilt för små och medelstora företag, för att förbättra deras tillgång till finansie
ring. 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 rapportering och övervak
ning 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).
Beloppen från Eftaländernas (1) 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 artikel. Dessa belopp – som härrör från
Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål
enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilaga
”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Rättslig grund
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).
(1) Med undantag för Schweiz.
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Slutförande av sysselsättningsinitiativet (1998–2000)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

p.m.

p.m.

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

45 000

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag täcker finansieringen av
— utgifter för direkta eller indirekta garantier från Europeiska investeringsfonden (EIF) i syfte att underlätta en ökning av låne
mängden och för investeringsrisker som Europeiska investeringsbanken (EIB), banker, investeringsfonder och andra finan
siella mellanhänder tar på sig inom ramen för sin verksamhet till förmån för små och medelstora företag,
— deltagande i investeringsfonder ämnade för nyligen skapade företag samt små och medelstora högteknologiska företag,
— en del av kostnaderna vid upprättandet av gränsöverskridande samriskföretag som skapats av små och medelstora företag
från Europeiska unionen samt en del av den totala transnationella investeringen.
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).
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt
artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilaga ”Euro
peiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidatländer på västra Balkan deltar i
unions- eller gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Rådets beslut 98/347/EG av den 19 maj 1998 om åtgärder för finansiellt stöd till innovativa och sysselsättningsskapande små
och medelstora företag – Initiativ för tillväxt och sysselsättning (EGT L 155, 29.5.1998, s. 43).
01 04 07

Andel i riskkapitalfonder för transeuropeiska nät
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka andelar i riskkapitalfonder (investeringsfonder eller jämförbara finansiella företag) som huvud
sakligen är inriktade på tillhandahållande av riskkapital till projekt som rör transeuropeiska nät och som innefattar betydande
investeringar av den privata sektorn.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 2236/95 av den 18 september 1995 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på områ
det för transeuropeiska nät (EGT L 228, 23.9.1995, s. 1), särskilt artikel 4.1 e.
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01 04 09

Europeiska investeringsfonden

01 04 09 01

Europeiska investeringsfonden – Tillhandahållande av de inbetalda andelarna av det tecknade kapitalet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

—

—

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

14 500 000

14 500 000

Åtaganden

Betalningar

26 178 263,68

26 178 746,25

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 finansieringsinstitut. Unionens medlemskap i EIF fastställs
genom beslut 94/375/EG.
Enligt artikel 3 i beslut 94/375/EG ska unionens ställningstagande till en eventuell ökning av EIF:s kapital och medverkan till
densamma beslutas enhälligt av rådet, efter förslag från kommissionen och efter samråd med Europaparlamentet.
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 kapitalök
ning (EUT L 107, 25.4.2007, s. 5).

01 04 09 02

Europeiska investeringsfonden – Infordringsbar del av det tecknade kapitalet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

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 kapitalök
ning (EUT L 107, 25.4.2007, s. 5).
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01 04 10

Kärnsäkerhet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

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 Eura
tomlån, inbegripet Europeiska investeringsbankens studier. Åtgärderna ska även möjliggöra ingående och genomförande av
lånekontrakten.
Rättslig grund
Rådets beslut 77/270/Euratom av den 29 mars 1977 som ger kommissionen befogenhet att ta upp Euratom-lån i syfte att bidra
till den finansiering av kärnkraftverk (EGT L 88, 6.4.1977, s. 9).
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Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
02 01

02 02

Rubrik

Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009

Betalningar

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR
POLITIKOMRÅDET NÄRINGSLIV

124 435 322

124 435 322

120 668 439

120 668 439

Reserver (40 01 40)

52 772

52 772

191 847

191 847

124 488 094

124 488 094

120 860 286

168 150 000

133 396 402

KONKURRENSKRAFT, INDUSTRI
POLITIK, INNOVATION OCH
FÖRETAGSAMHET

Åtaganden

Betalningar

116 833 216,53

116 833 216,53

120 860 286

116 833 216,53

116 833 216,53

147 021 300

76 430 500

165 204 805,94

70 699 344,35

02 03

DEN INRE MARKNADEN FÖR
VAROR OCH TJÄNSTER

41 550 000

32 374 086

74 280 000

72 810 000

105 310 290,68

97 145 866,05

02 04

SAMARBETE – RYMDTEKNIK
OCH SÄKERHET

521 284 000

387 360 763

457 903 846

359 049 500

309 793 673,74

256 786 109,86

02 05

EUROPEISKA SATELLITNAVIGE
RINGSPROGRAM (EGNOS
OCH GALILEO)

200 141 800

531 898 449

896 035 000

455 135 000

854 122 800,—

729 178 525,—

Avdelning 02 – Totalt 1 055 561 122
Reserver (40 01 40)

52 772
1 055 613 894

1 209 465 022 1 695 908 585
52 772

191 847

1 209 517 794 1 696 100 432

1 084 093 439 1 551 264 786,89 1 270 643 061,79
191 847
1 084 285 286 1 551 264 786,89 1 270 643 061,79
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NÄRINGSLIV
KAPITEL 02 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET NÄRINGSLIV

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

02 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET
NÄRINGSLIV

02 01 01

Utgifter för personal i aktiv
tjänst inom politikområdet
näringsliv

BR

5

Reserver (40 01 40)

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

69 432 816

68 352 957

67 756 743,35

52 772

191 847

69 485 588

68 544 804

67 756 743,35

02 01 02

Extern personal och andra admi
nistrativa utgifter till stöd för
politikområdet näringsliv

02 01 02 01

Extern personal

5

5 750 379

6 521 077

6 845 610,03

02 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

5 362 018

5 865 004

5 568 656,90

11 112 397

12 386 081

12 414 266,93

5

5 031 109

4 998 539

5 317 299,22

Artikel 02 01 02 – Delsumma
02 01 03

Utgifter för utrustning, möbler
och tjänster inom politikområdet
näringsliv

02 01 04

Stödutgifter för verksamhet
inom politikområdet näringsliv

02 01 04 01

Upprätthållande och utveckling
av den inre marknaden, i
synnerhet när det gäller
anmälningsförfaranden,
certifiering samt tillnärmning av
sektorer – Administrativa utgifter

1.1

1 000 000

1 000 000

717 314,80

Standardisering och tillnärmning
av lagstiftning – Administrativa
utgifter

1.1

160 000

160 000

128 421,84

Ramprogrammet för
konkurrenskraft och innovation –
Programmet för entreprenörskap
och innovation – Administrativa
utgifter
1.1

5 500 000

4 500 000

3 535 085,42

Europeiska
satellitnavigeringsprogram (Egnos
och Galileo) – Administrativa
utgifter
1.1

4 000 000

3 500 000

2 545 660,31

Europeiska
jordobservationsprogrammet
(GMES) – Administrativa utgifter

1 000 000

02 01 04 02

02 01 04 04

02 01 04 05

02 01 04 06

1.1
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt
02 01 04 30

Rubrik

BR

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Genomförandeorganet för kon
kurrenskraft och innovation –
Bidrag från ramprogrammet för
konkurrenskraft och innovation –
Programmet för entreprenörskap
och innovation
1.1

7 544 000

7 341 700

6 269 374,—

Artikel 02 01 04 – Delsumma

19 204 000

16 501 700

13 195 856,37

02 01 05

Stödutgifter för forskning inom
politikområdet näringsliv

02 01 05 01

Utgifter för forskningspersonal

1.1

11 700 000

11 450 000

8 810 858,40

02 01 05 02

Extern forskningspersonal

1.1

3 330 000

2 904 460

2 850 824,48

02 01 05 03

Andra administrativa utgifter för
forskning

1.1

4 625 000

4 074 702

6 487 367,78

Artikel 02 01 05 – Delsumma

19 655 000

18 429 162

18 149 050,66

Kapitel 02 01 – Totalt

124 435 322

120 668 439

116 833 216,53

Reserver (40 01 40)

52 772

191 847

124 488 094

120 860 286

02 01 01

116 833 216,53

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet näringsliv
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

02 01 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

69 432 816

68 352 957

Reserver (40 01 40)

52 772

191 847

Totalt

69 485 588

68 544 804

02 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet näringsliv

02 01 02 01

Extern personal

67 756 743,35

67 756 743,35

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

5 750 379

02 01 02 11

Genomförande 2009

6 521 077

6 845 610,03

Andra administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

5 362 018

Genomförande 2009

5 865 004

5 568 656,90

II/126

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 02 — NÄRINGSLIV
KAPITEL 02 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET NÄRINGSLIV (forts.)

02 01 03

Utgifter för utrustning, möbler och tjänster inom politikområdet näringsliv
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

5 031 109

Genomförande 2009

4 998 539

5 317 299,22

02 01 04

Stödutgifter för verksamhet inom politikområdet näringsliv

02 01 04 01

Upprätthållande och utveckling av den inre marknaden, i synnerhet när det gäller anmälningsförfaranden, certifiering samt till
närmning av sektorer – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 000 000

Genomförande 2009

1 000 000

717 314,80

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 budgetpost, samt alla andra utgifter för
tekniskt eller administrativt stöd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och som kommer att läggas ut på entre
prenad av kommissionen i form av tillfälliga avtal om tjänster, i takt med att avtalen för kontoren för tekniskt bistånd löper ut
under kommande år.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Rättslig grund
Se artikel 02 03 01.

02 01 04 02

Standardisering och tillnärmning av lagstiftning – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

160 000

Genomförande 2009

160 000

128 421,84

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 budgetpost, samt alla andra utgifter för
tekniskt eller administrativt stöd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och som kommer att läggas ut på entre
prenad av kommissionen i form av tillfälliga avtal om tjänster, i takt med att avtalen med kontoren för tekniskt bistånd löper ut
under kommande år.
Rättslig grund
Se artikel 02 03 04.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 02 — NÄRINGSLIV

KAPITEL 02 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET NÄRINGSLIV (forts.)

02 01 04 (forts.)

02 01 04 04

Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet för entreprenörskap och innovation – Administrativa
utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

5 500 000

Genomförande 2009

4 500 000

3 535 085,42

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 budgetpost, samt alla andra utgifter för
tekniskt eller administrativt stöd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och som kommer att läggas ut på entre
prenad av kommissionen i form av tillfälliga avtal om tjänster i takt med att avtalen med kontoren för tekniskt bistånd löper ut
under kommande år.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Eventuella inkomster i form av bidrag från kandidatländerna, och i förekommande fall från de potentiella kandidatländerna på
västra Balkan, för deltagande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen. Detta får ske i samma propor
tion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den totala
anslagsnivån.
Eventuella inkomster från tredje part, som förs upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande enligt bestämmelserna i budgetförordningen.
Rättslig grund
Se artikel 02 02 01.
02 01 04 05

Europeiska satellitnavigeringsprogram (Egnos och Galileo) – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

4 000 000

Genomförande 2009

3 500 000

2 545 660,31

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 01 04 12
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 budgetpost, 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 läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och 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.
Rättslig grund
Se artikel 02 05 01.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 02 — NÄRINGSLIV
KAPITEL 02 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET NÄRINGSLIV (forts.)

02 01 04 (forts.)

02 01 04 06

Europeiska jordobservationsprogrammet (GMES) – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1 000 000

Anmärkningar
Ny post
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 budgetpost, 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, i takt med att avtalen med byråerna för tekniskt stöd löper ut
under efterföljande år.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Upplysningsvis kan nämnas att dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i
artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budget
förordningen och 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 i form av bidrag från kandidatländerna, och i förekommande fall från de potentiella kandidatländerna på
västra Balkan, för deltagande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen. Detta får ske i samma propor
tion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den totala
anslagsnivån.
Eventuella inkomster från tredje part, som förs upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande enligt bestämmelserna i budgetförordningen.
Rättslig grund
Se artikel 02 02 15.

02 01 04 30

Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation – Bidrag från ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation
– Programmet för entreprenörskap och innovation
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

7 544 000

Genomförande 2009

7 341 700

6 269 374,00

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 programmet för entreprenörskap och innovation.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 02 — NÄRINGSLIV

KAPITEL 02 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET NÄRINGSLIV (forts.)

02 01 04 (forts.)
02 01 04 30 (forts.)

Eventuella inkomster i form av bidrag från kandidatländerna, och i förekommande fall från de potentiella kandidatländerna på
västra Balkan, för deltagande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen. Detta får ske i samma propor
tion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den totala
anslagsnivån.
Eventuella inkomster från tredje part, som förs upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande enligt bestämmelserna i budgetförordningen.
Organets tjänsteförteckning finns i delen ”Personal som omfattas av tjänsteförteckningen” i avsnitt III – Kommissionen (volym 3).
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 konkur
renskraft och innovation (2007–2013) (EUT L 310, 9.11.2006, s. 15).
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).

02 01 05

Stödutgifter för forskning inom politikområdet näringsliv

02 01 05 01

Utgifter för forskningspersonal
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

11 700 000

Genomförande 2009

11 450 000

8 810 858,40

Anmärkningar
Tidigare punkterna 02 01 05 01 och 06 01 05 01 (delvis)
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 02 — NÄRINGSLIV
KAPITEL 02 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET NÄRINGSLIV (forts.)

02 01 05 (forts.)

02 01 05 02

Extern forskningspersonal
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 330 000

Genomförande 2009

2 904 460

2 850 824,48

Anmärkningar
Tidigare punkterna 02 01 05 02 och 06 01 05 02 (delvis)
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
02 01 05 03

Andra administrativa utgifter för forskning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

4 625 000

Genomförande 2009

4 074 702

6 487 367,78

Anmärkningar
Tidigare punkterna 02 01 05 03 och 06 01 05 03 (delvis)
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 02 — NÄRINGSLIV

KAPITEL 02 02 — KONKURRENSKRAFT, INDUSTRIPOLITIK, INNOVATION OCH FÖRETAGSAMHET
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

KONKURRENSKRAFT, INDU
STRIPOLITIK, INNOVATION
OCH FÖRETAGSAMHET

02 02 01

Ramprogrammet för konkur
renskraft och innovation – Pro
grammet för entreprenörskap
och innovation

02 02 02

Åtgärder som kompletterar arbe
tet med konkurrenskraft, innova
tion och entreprenörskap

02 02 02 01

Stöd till Centret för industriellt
samarbete mellan EU och Japan
och deltagande i internationella
studiegrupper

02 02 02 02

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

02 02

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

1.1

148 000 000

114 261 480

129 271 300

1.1

2 150 000

1 666 313

2 150 000

Åtgärder som avslutar och kom
pletterar arbetet med programmet
för företag och företagsamhet,
särskilt små och medelstora
företag
1.1
Artikel 02 02 02 – Delsumma

p.m.
2 150 000

23 804
1 690 117

p.m.
2 150 000

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

59 880 500 148 988 879,67 58 181 163,05

1 750 000

p.m.
1 750 000

2 365 595,35

2 543 873,15

0,—

1 275 537,29

2 365 595,35

3 819 410,44

02 02 03

Förbättring av företagsklimatet
för små och medelstora företag

02 02 03 01

Pilotprojekt – Konsolidering av
den inre marknaden –
Pilotprojekt för samarbete och
klusterbildning av små och
medelstora företag

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

996 227,20

Förberedande åtgärd – Stöd till
små och medelstora företag mot
bakgrund av de nya ekonomiska
förutsättningarna

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Pilotprojekt –
Kompetensöverföring genom
vägledning i små och medelstora
företag

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 392 743,23

02 02 03 04

Pilotprojekt – Erasmus för unga
företagare

1.1

p.m.

850 000

0,—

1 920 876,03

02 02 03 05

Förberedande åtgärd – Erasmus
för unga företagare

1.1

3 600 000

4 999 951,72

177 326,09

02 02 03 02

02 02 03 03

5 000 000

120 000

4 600 000

p.m.

5 000 000
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AVDELNING 02 — NÄRINGSLIV
KAPITEL 02 02 — KONKURRENSKRAFT, INDUSTRIPOLITIK, INNOVATION OCH FÖRETAGSAMHET (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

02 02 03 06

Anslag 2011
Rubrik

1.1

Artikel 02 02 03 – Delsumma
02 02 04

Initiativet Small Business Act

02 02 05

Åtgärdsprogram för små och
medelstora företag inför
utvidgningen

02 02 05 01

Pilotprojekt – Åtgärdsprogram
för små och medelstora företag
inför utvidgningen

02 02 05 05

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Förberedande åtgärd – Harmoni
serade processer och standarder
inom e-handeln mellan
europeiska små och medelstora
företag inom besläktade
näringslivssektorer

Anslag 2010

p.m.
5 000 000

Betalningar

670 000
5 390 000

Åtaganden

p.m.
5 000 000

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

400 000

1 670 000,—

0,—

4 850 000

6 669 951,72

4 487 172,55

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Pilotprojekt – Åtgärder för att
främja samarbete och partnerskap
mellan mikroföretag och små och
medelstora företag
1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

815 101,84

Artikel 02 02 05 – Delsumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

815 101,84

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

21 936,15

02 02 06

Pilotprojekt – Kunskapsregioner

1.1

p.m.

02 02 07

Pilotprojekt – Åtgärder inom
textil- och skoindustrin

1.1

p.m.

400 000

1 000 000

1 000 000

02 02 08

Åtgärd avseende turism

02 02 08 01

Förberedande åtgärd – Europeisk
turistdestination som utmärkt sig

1.1

p.m.

2 000 000

3 000 000

3 000 000

2 154 520,12

2 024 206,41

02 02 08 02

Förberedande åtgärd – Hållbar
turism

1.1

1 000 000

400 000

600 000

400 000

299 976,25

100 000,—

02 02 08 03

Förberedande åtgärd – Social
turism i Europa

1.1

1 500 000

700 000

1 000 000

1 000 000

907 730,83

55 596,98

2 500 000

3 100 000

4 600 000

4 400 000

3 362 227,20

2 179 803,39

1 450 000

0,—

451 013,74

2 100 000

2 330 000,—

595 228,19

Artikel 02 02 08 – Delsumma
02 02 09

02 02 11

Förberedande åtgärd –
Europeiska unionens roll i en
globaliserad värld

1.1

p.m.

750 000

Förberedande åtgärd –
Idrifttagande av GMES-tjänster

1.1

p.m.

2 100 000

p.m.

5 000 000
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 02 — NÄRINGSLIV

KAPITEL 02 02 — KONKURRENSKRAFT, INDUSTRIPOLITIK, INNOVATION OCH FÖRETAGSAMHET (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt
02 02 12

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

Pilotprojekt – Underlätta till
gången till försäkringar för
hantverkare och små byggföre
tag för att främja innovation och
miljöteknik i Europeiska unionen 1.1

02 02 13

Förberedande åtgärd – Möjlighe
ter att internationalisera små
och medelstora företag
1.1

02 02 15

Europeiska jordobservationspro
grammet (GMES)

1.1

Kapitel 02 02 – Totalt

02 02 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

1 500 000

p.m.

Åtaganden

Betalningar

750 000

p.m.

p.m.

670 000

p.m.

9 000 000

4 284 805

168 150 000

133 396 402

147 021 300

1 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

148 515,—

1 488 152,—

0,—

76 430 500 165 204 805,94 70 699 344,35

Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet för entreprenörskap och innovation
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

148 000 000

Anslag 2010

Betalningar

114 261 480

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

129 271 300

59 880 500

Åtaganden

148 988 879,67

Betalningar

58 181 163,05

Anmärkningar
Detta anslag syftar till att stärka företagens konkurrenskraft, särskilt hos små och medelstora företag, att främja innovation, inbe
gripet miljöinnovation, och att stödja företags- och innovationsrelaterade ekonomiska och administrativa reformer.
I de åtgärder som ska genomföras ingår bland annat
— nätverk för att sammanföra olika berörda parter,
— marknadsintroduktion, projekt och andra åtgärder till stöd för införandet av innovation,
— policyanalyser, utveckling och samordning med de deltagande länderna,
— utbyte och spridning av information samt upplysningskampanjer,
— stöd till gemensamma insatser av medlemsstater eller regioner,
och andra åtgärder som ingår i ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation.
Unionen ska tillhandahålla stöd till verksamhet som nätverket Enterprise Europe samt främjande av entreprenörskap och inno
vation. Stöd ska också ges till projekt inom miljöinnovation för de första tillämpningarna eller introduktion på marknaden av
innovativa eller miljöinnovativa tekniker, produkter och metoder av betydelse för unionen som redan framgångsrikt demon
strerats tekniskt men p.g.a. kvarvarande risker ännu inte tagit sig in på marknaden i nämnvärd omfattning. De ska vara utfor
made så att de främjar en bredare användning i de deltagande länderna och underlättar spridningen på marknaden.
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02 02 01 (forts.)

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Syftet med den föreslagna åtgärden är att utveckla och testa stödtjänster för innovation för europeiska kunskapsbaserade nyetab
lerade företag som utnyttjar de utbredda nätverken av EU-personal inom forskning och näringsliv som är stationerad i Silicon
Valley. Unga företag ska på detta sätt snabbare få marknadstillträde och växa snabbare i USA, samtidigt som det skapar arbets
tillfällen med ett högt mervärde i EU. Detta kräver samordnade åtgärder från aktörer i EU som tillhandahåller innovationsstöd.
Denna åtgärd ska därför utforska genomförbarheten av ett gemensamt europeiskt innovationscenter på en ledande plats inom
innovation. Detta center ska fungera som en länk mellan dels officiell representation (handelskammare, konsulat och industri
representationer) och tillhandahållare av innovationsstöd för europeiska nyetablerade företag, dels europeiska entreprenörer och
forskare som väljer att bo och arbeta i Silicon Valley, för att ge ett bättre samordnat stöd till potentiella snabbväxande företag.
Målgrupper:
Centralt för denna insats är utvecklingen och testningen av nya tjänster som underlättar för snabb tillväxt och tillgång till kapi
tal för unga kunskapsbaserade företag genom att kombinera nätverken av europeiska utlandsstationerade entreprenörer och fors
kare i Silicon Valley med tjänsterna från regionala och nationella organ för innovationsstöd i Europa.
Ett nyetablerat kunskapsbaserat företag från varje medlemsstat ska uppmanas att testa tjänsterna, etablera egna nätverk i Silicon
Valley och rapportera tillbaka om erfarenheter och ge råd om den framtida utformningen av sådana tjänster.
Innovationsorgan i medlemsstaterna uppmanas att välja ut de nyetablerade företagen och att följa projektet genom att bidra
med sin fackkunskap i stödet till unga företag. Organ med kontor i Silicon Valley ska uppmanas att bidra till utformningen och
tillhandahållandet av tjänster, särskilt tillhandahållandet av kontorslokaler för nyetablerade europeiska företag.
Nätverk av utlandsstationerade entreprenörer och forskare (1) ska uppmanas att bidra till att utbildningen och etableringen av
nätverk bland europeiska nyetablerade företag och vara med och utforma innovationsstödtjänster som är riktade till unga kun
skapsbaserade företag.
Verksamhet:
1.

Två seminarier eller konferenser (en gång i Förenta Staterna/en gång i Europa) som ska samla europeiska tillhandahållare
av innovationsstöd och utlandsstationerade forskare eller entreprenörer för att vidareutveckla en strategi för gemensamt
tillhandahållande av stöd till nyetablerade företag med tillväxtpotential.

2.

En åtföljande studie som ska utvärdera nyetablerade kunskapsbaserade företags förväntningar och erfarenheter samt för
väntningar och erfarenheter i de deltagande nätverken av utlandsstationerad personal.

3.

Utformning och tillhandahållande av särskilda stödtjänster för en grupp på 27 nyetablerade kunskapsbaserade företag med
tillväxtpotential från samtliga medlemsstater. Dessa tjänster ska omfatta organisationen av sektorsspecifika nätverks- och
utbildningsevenemang i Silicon Valley.

4.

En slutlig konferens med berörda parter från Europaparlamentet, kommissionens enheter, nyetablerade företag som erhål
ler stöd via pilotprojektet, företrädare för nätverken av utlandsstationerad personal och organ för innovationsstöd.

5.

Särskilda kommunikationsinsatser med koppling till åtgärden.

(1) Exempel på sådana nätverk i Silicon Valley är den tysk-amerikanska företagsorganisationen GABA, Interfrench, den italiensk-amerikanska företagsor
ganisationen BAIA, the Silicon Valley Vikings m.fl.
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02 02 01 (forts.)

En lämplig plattform för den föreslagna åtgärden är initiativet PROINNO Europe/Europe INNOVA som inrättades av general
direktoratet för näringsliv för att underlätta för regionala eller nationella innovationsorgans strategiutveckling och gemensamma
tillhandahållande av tjänster.
Eventuella inkomster i form av bidrag från kandidatländerna, och i förekommande fall från de potentiella kandidatländerna på
västra Balkan, för deltagande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Eventuella inkomster från tredje part, som förs upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande enligt bestämmelserna i budgetförordningen.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1639/2006/EG av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för konkur
renskraft och innovation (2007–2013) (EUT L 310, 9.11.2006, s. 15).
02 02 02

Åtgärder som kompletterar arbetet med konkurrenskraft, innovation och entreprenörskap

02 02 02 01

Stöd till Centret för industriellt samarbete mellan EU och Japan och deltagande i internationella studiegrupper
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

2 150 000

1 666 313

Åtaganden

2 150 000

Genomförande 2009
Betalningar

1 750 000

Åtaganden

2 365 595,35

Betalningar

2 543 873,15

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— unionens deltagande i Centret för industriellt samarbete mellan EU och Japan,
— unionens deltagande i flera internationella studiegrupper,
— reglering av åtaganden gjorda under den tidigare punkt 02 02 01 01.
Rättslig grund
Rådets beslut 91/179/EEG av den 25 mars 1991 om godkännande av mandat för internationella kopparstudiegruppen
(EGT L 89, 10.4.1991, s. 39).
Rådets beslut 91/537/EEG av den 14 oktober 1991 om godkännande av mandat för internationella nickelstudiegruppen
(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 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 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 studiegruppen 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 gemenskapsförfaranden
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).
Kommissionens beslut 2006/77/EG av den 23 december 2005 om upprättande av en högnivågrupp för konkurrenskraft, energi
och miljö (EUT L 36, 8.2.2006, s. 43).
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02 02 02 (forts.)

02 02 02 02

Åtgärder som avslutar och kompletterar arbetet med programmet för företag och företagsamhet, särskilt små och medelstora
företag
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

23 804

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

1 275 537,29

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av åtaganden som gjorts inom ramen för det tidigare fleråriga programmet för före
tag och företagsamhet, särskilt små och medelstora företag.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Eventuella inkomster i form av bidrag från kandidatländerna, och i förekommande fall från de potentiella kandidatländerna på
västra Balkan, för deltagande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
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 91/319/EEG av den 18 juni 1991 om revidering av programmet för förbättring av företagsklimatet och om åtgär
der för att främja utvecklingen av företag, särskilt små och medelstora företag, i gemenskapen (EGT L 175, 4.7.1991, s. 32).
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 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).
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).
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).
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02 02 03

Förbättring av företagsklimatet för små och medelstora företag

02 02 03 01

Pilotprojekt – Konsolidering av den inre marknaden – Pilotprojekt för samarbete och klusterbildning av små och medelstora
företag
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

996 227,20

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka tidigare avtalsförpliktelser avseende detta pilotprojekt, som ska främja insatser som rör samar
bete och klusterbildning bland företag i gränsregioner mellan nya och gamla medlemsstater.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
02 02 03 02

Förberedande åtgärd – Stöd till små och medelstora företag mot bakgrund av de nya ekonomiska förutsättningarna
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka tidigare avtalsförpliktelser avseende denna förberedande åtgärd, som syftar till att stödja kredit
institutens utveckling av kredittjänster för små och medelstora företag.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
02 02 03 03

Pilotprojekt – Kompetensöverföring genom vägledning i små och medelstora företag
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

1 392 743,23

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka tidigare avtalsförpliktelser avseende detta pilotprojekt, som syftar till att ställa upp principer för
ett utvidgat vägledningssystem för överföring av kunskap och kärnkompetens som är väsentlig för framgångsrika
företagsöverlåtelser.
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02 02 03 (forts.)
02 02 03 03 (forts.)

Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

02 02 03 04

Pilotprojekt – Erasmus för unga företagare
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

p.m.

120 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

Åtaganden

850 000

Betalningar

0,—

1 920 876,03

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka en åtgärd för att garantera erfarenhetsutbyten och förstärka erfarenheter på europeisk nivå till
gagn för unga företagare och potentiella unga företagare genom vistelser i andra länder vid små eller medelstora företag inom
nyckelsektorer eller kompletterande sektorer. Åtgärden ska bygga på en preliminär analys av efterfrågan (dvs. unga företagare
och blivande företagare) och tillgång (dvs. små och medelstora företag) för att kartlägga de befintliga behoven. Praktiken för de
unga företagarna ska ha som mål att främja erfarenhetsutbyten samt utveckling, validering och utnyttjande av affärsidéer. Den
bör främja upprättandet av nätverk mellan unga företagare över gränserna liksom partnerskap som gör det möjligt att dela kun
skaper inom nyckelsektorer och öka företagens internationalisering. Det bör finnas utrymme för kompletterande verksamhet
(utbildning i och information om europeisk avtals- och handelsrätt, den inre marknaden, europeisk standardisering, europeiska
hjälpmedel samt lokal företagsmiljö). De förmedlande organisationerna (handels- och industrikammare, företagskuvöser och
andra verksamma inom företagsfrämjande och företagsstöd) svarar för att genomföra programmet. Ett stödorgan, som väljs i
en konkurrenspräglad inbjudan att lämna förslag för Europaomfattande organ verksamma inom företagsstöd, svarar för att sam
ordna, övervaka och stödja de olika förmedlande organisationerna, och ska också tjäna som första kontaktpunkt för frågor och
praktisk hjälp för sökandena. Stödorganet ska också ansvara för att främja programmet på europeisk nivå och utforma och driva
programmets webbplats.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

02 02 03 05

Förberedande åtgärd – Erasmus för unga företagare
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

5 000 000

Anslag 2010

Betalningar

4 600 000

Åtaganden

5 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

3 600 000

Åtaganden

4 999 951,72

Betalningar

177 326,09

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka en åtgärd i form av ett europeiskt utbytesprogram för blivande och nyetablerade företagare. Pro
grammet ska hjälpa nya unionsföretagare att vidga sina vyer, lära av varandra och bilda nätverk genom att tillbringa tid i företag
som drivs av erfarna företagare i andra medlemsstater. Programmet ska därigenom bidra till att stärka företagsamheten, bilda
gränsöverskridande nätverk mellan kreativa företagare, uppmuntra partnerskap som gör det möjligt att utbyta kunskaper och
erfarenheter och göra europeiska små och medelstora företag mer innovativa och konkurrenskraftiga på världsmarknaden.
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02 02 03 05 (forts.)

Rättslig grund
Förberedande åtgärd i den mening som avses i artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

02 02 03 06

Förberedande åtgärd – Harmoniserade processer och standarder inom e-handeln mellan europeiska små och medelstora företag
inom besläktade näringslivssektorer

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

670 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

400 000

Åtaganden

Betalningar

1 670 000,00

0,—

Anmärkningar
För att bemöta behoven inom Europeiska unionens näringsliv syftar denna förberedande åtgärd till att främja riktade åtgärder
av europeisk omfattning för att harmonisera affärsprocesser och affärsmodeller samt även strukturer och standarder för data
utbyte mellan aktörer i leveranskedjan för en eller flera besläktade specifika näringslivssektorer. Valet av sektorer kommer att
göras av medlemsstaternas företrädare genom det europeiska stödnätverket för e-handel för små och medelstora företag (eBu
siness Support Network) med deltagande av Europaparlamentet.

Rättslig grund
Förberedande åtgärd i den mening som avses i artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

02 02 04

Initiativet Small Business Act

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Denna budgetpost ska finansiera initiativet ”Small Business Act”, som antogs 2008. Små och medelstora företag måste få hjälp
med att få tillgång till finansiering och delta i europeiska initiativ. Även deras innovationskapacitet måste främjas.
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02 02 05

Åtgärdsprogram för små och medelstora företag inför utvidgningen

02 02 05 01

Pilotprojekt – Åtgärdsprogram för små och medelstora företag inför utvidgningen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka de kontrakt som ingåtts för finansieringen eller samfinansieringen av särskilda åtgärder för att
verkställa detta pilotprojekt i syfte att förbereda en rättslig grund för att finansiera ett program som stöder samarbete och affärs
partnerskap mellan små och medelstora företag i nuvarande medlemsstater, kandidatländerna och länder som kommer att
ansluta sig till unionen efter utvidgningen, i samband med förberedelserna inför utvidgningen.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
02 02 05 05

Pilotprojekt – Åtgärder för att främja samarbete och partnerskap mellan mikroföretag och små och medelstora företag
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

815 101,84

Anmärkningar
Detta anslag ska täcka tidigare avtalsenliga åtaganden med anknytning till detta pilotprojekt, vars mål är att främja samarbete
och partnerskap mellan mikroföretag och små och medelstora företag för att förbättra deras förhandlingskapacitet och ställ
ning på marknaden.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
02 02 06

Pilotprojekt – Kunskapsregioner
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

21 936,15

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka de kontrakt som ingåtts för finansieringen eller samfinansieringen av särskilda åtgärder för att
verkställa detta pilotprojekt som syftar till att stödja regionala åtgärder av experimentell karaktär för att främja inrättandet av
”kunskapsregioner” på området för den teknologiska utvecklingen och samarbete på regional nivå mellan universitet och fors
kare för att öka integrationen bland de europeiska regionerna.

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/141
KOMMISSIONEN
AVDELNING 02 — NÄRINGSLIV

KAPITEL 02 02 — KONKURRENSKRAFT, INDUSTRIPOLITIK, INNOVATION OCH FÖRETAGSAMHET (forts.)

02 02 06 (forts.)

Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
02 02 07

Pilotprojekt – Åtgärder inom textil- och skoindustrin
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

p.m.

Åtaganden

400 000

Genomförande 2009
Betalningar

1 000 000

Åtaganden

Betalningar

1 000 000

Anmärkningar
Tidigare artikel 13 03 25
Detta anslag är avsett att användas för att granska situationen i textil- och skoindustrin mot bakgrund av avskaffandet av kvot
systemet, i syfte att inrätta ett unionsprogram för denna industri, särskilt för de minst gynnade regionerna, för stöd till forsk
ning och innovation, omställning, yrkesutbildning och små och medelstora företag.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
02 02 08

Åtgärd avseende turism

02 02 08 01

Förberedande åtgärd – Europeisk turistdestination som utmärkt sig
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

2 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

3 000 000

3 000 000

Åtaganden

2 154 520,12

Betalningar

2 024 206,41

Anmärkningar
Syftet med detta initiativ är att framhäva de europeiska turistdestinationernas rikedom, mångfald och gemensamma drag samt
att i och utanför Europa främja de destinationer som försöker uppnå de ekonomiska tillväxtmålen i syfte att garantera en mil
jövänlig turism som respekterar sociala och kulturella kriterier. Initiativet kommer även att bidra till att europeiska medborgare
lär känna varandra bättre.
Syftet med projektet är följande:
— Framhäva de europeiska turistdestinationer som är på frammarsch, i synnerhet de mindre kända.
— Upplysa om den europeiska turistnäringens mångfald och kvalitet.
— Främja alla europeiska länder och regioner både inom Europa och på de viktigaste utomeuropeiska marknaderna.
— Hjälpa till att minska trängseln, jämna ut säsongsvariationer och omfördela turistströmmar till andra turistmål än de
traditionella.
— Belöna långsiktigt hållbara former av turism.
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— Skapa en plattform för utbyte av god praxis på europeisk nivå.
— Främja nätverksarbete mellan belönade turistdestinationer som skulle kunna få andra turistorter att övergå till modeller för
en långsiktigt hållbar turism.
Varje år ska turistmål i medlemsstaterna få utmärkelsen europeisk turistdestination som utmärkt sig, i enlighet med valt ämnes
område. Kandidatländer kommer också att välkomnas att delta i förfarandet.
Syftet med initiativet för framstående europeiska resmål är att göra framstående europeiska resmål som är på framväxt mer syn
liga, i synnerhet de som är mindre kända, att skapa medvetenhet om mångfalden och kvaliteten inom den europeiska turismen,
inom samtliga europeiska länder och regioner, att bidra till att minska flaskhalsar, att bekämpa säsongsberoende och omdiri
gera turistströmmarna mot andra resmål än de traditionella, med utmärkelser till hållbara former av turism, att skapa en platt
form för utbyte av god praxis på EU-nivå samt att främja nätverkssamarbete mellan prisbelönta resmål som skulle kunna
övertyga andra resmål att anta en modell för hållbar utveckling av turismen.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

02 02 08 02

Förberedande åtgärd – Hållbar turism
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

1 000 000

400 000

Åtaganden

600 000

Genomförande 2009
Betalningar

400 000

Åtaganden

299 976,25

Betalningar

100 000,00

Anmärkningar
En del av detta anslag får användas för att främja miljömässigt hållbar turism i Donaubäckenet.
Lissabonfördraget har givit unionen nya befogenheter i turistfrågor för att komplettera medlemsstaternas åtgärder, och kom
missionen offentliggjorde den 30 juni 2010 ett meddelande ”Europa, världens främsta resmål – en ny politisk ram för europeisk
turism” (KOM(2010) 352 slutlig). Mot bakgrund av detta har en förberedande åtgärd inrättats för att bana väg för framtida lag
stiftningsinitiativ för att främja nya europeiska turistvägar som bygger på det europeiska kulturarvet. Dessa vägar kommer att
utformas som temabaserade gränsöverskridande turistprodukter som speglar ett gemensamt europeiskt kulturarv och lokala tra
ditioner. Europarådet och dess ”Europeiska kulturvägar” måste stödjas liksom liknande EU-initiativ (kulturvägar).
I detta syfte måste samordningen och samarbetet med Europarådet bli bättre för att man ska kunna dra nytta av dess långa erfa
renhet och därmed vidareutveckla och omvandla de europeiska kulturvägarna till ett vittomspännande gränsöverskridande
turistpaket.
Pilotprojektet har följande mål:
— Öka medvetenheten om olika kulturers bidrag till en gemensam europeisk kultur, genom förståelsen för Europas historia
på grundval av dess materiella och immateriella arv samt naturarv.
— Främja kulturturismens roll som en faktor för hållbar ekonomisk utveckling, europeiskt medborgarskap och interkulturell
dialog.
— Främja en hållbar och ansvarstagande turism i unionen och dess grannländer.
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— Stärka bilden av Europa och dess profil som ett resmål av hög kvalitet bland invånarna i Europa och i tredjeländer.
— Stärka turistoperatörers och småföretags kapacitet på avlägsna och mindre kända resmål att nå ut till nya målgrupper
genom att underlätta för erfarenhetsutbyte samt nätverkande och klusterarbete.
— Stimulera turismnäringens konkurrenskraft och innovationsförmåga i unionen.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tåg
resenärer (EUT L 315, 3.12.2007, s. 14), särskilt artikel 5.
Artikel 195 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

02 02 08 03

Förberedande åtgärd – Social turism i Europa
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 500 000

Anslag 2010

Betalningar

700 000

Åtaganden

1 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

1 000 000

Åtaganden

907 730,83

Betalningar

55 596,98

Anmärkningar
Samhället står inför omfattande utveckling i fråga om näringsliv och beteenden knutna till fritiden. Nya familjestrukturer, allt
fler personer som lever ensamma, mer fritid, ökad livslängd och befolkningens generella åldrande, fattigdom bland unga, med
eller utan arbete, är faktorer som i grunden ändrar på förutsättningarna för turismen. Att garantera att alla ska kunna åka på
semester är att på unionsnivå tillse att man beaktar det europeiska samhällets särdrag.
Unionen ska därför skaffa sig verktyg för att uppnå detta mål. Ett av svaren ligger i utvecklandet av den sociala turismen.
Den sociala turismen och föreningsturismen är vid första anblicken kända för sitt syfte: möjliggöra för ett så stort antal män
niskor som möjligt att åka på semester. För detta har den som uppgift att bistå med rörligheten. Men den sociala turismen och
föreningsturismen har också en annan betydelse som hittills i alltför liten grad utvärderats, nämligen när det gäller fysisk pla
nering (turismorganisationerna har flera av sina anläggningar på landsbygden och i bergstrakter) och lokal utveckling. Den
sociala turismen och föreningsturismen är alltså ett bevis för att det verkligen finns en sektor mellan ”fritidsmarknaden” och en
icke-solvent ekonomi. Den visar att ekonomisk relevans inte är oförenlig med åtkomligheten för ett så stort antal människor
som möjligt.
Man måste följaktligen kombinera social blandning och lokal utveckling. Genom att man möjliggör tillgång till turism för en
grupp för vilken det är allt svårare, för att inte säga omöjligt, att åka på semester, förstärker den sociala turismen lönsamheten
inom turistsektorn. Den möjliggör till exempel utveckling av turism under lågsäsong och detta i synnerhet i regioner där denna
sektor är ytterst säsongsbetonad. Därför uppmuntrar den sociala turismen till fastare anställningar inom turistsektorn, eftersom
den gör det möjligt att bevara dessa anställningar utöver turistsäsongen.
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Genomförandet av detta projekt (benämnt Calypso) är en verklig möjlighet att främja partnerskap mellan de offentliga och pri
vata sektorerna och den sociala ekonomin med kommissionen som drivande kraft. Till följd av utbytet mellan de europeiska
medborgarna och genom att synergieffekter uppstår bidrar projektet i hög grad till att ett europeiskt medborgarskap uppstår.
Det bör påpekas att nästan 40 % av alla resor med längre restid än fyra dygn sker i utlandet.
Här kan man alltså se betydelsen av denna sektor, såväl när det gäller de ekonomiska följderna till följd av antalet anställningar
som när det gäller humanistiska och medborgerliga resurser.
De som skulle dra fördel av denna åtgärd vore följaktligen privata företag inom turistsektorn och med de uppdrag som utveck
lats ovan, organisationer inom den sociala turismen och föreningsturismen, företagskommittéer, transportföretag, lokala och
regionala myndigheter, turistsammanslutningar, solidaritetsföreningar men också kommersiella aktörer.
De planerade verksamheterna skulle kunna vara följande:
— Inventering och spridning av verksamhet som bidrar till mindre säsongsbetonat arbete tack vare turismens socialpolitiska
funktion.
— Skapande av möjligheter så att vissa målgrupper (pensionärer, unga, familjer med sociala problem etc.) kan ägna sig åt
turism genom att offentliga förvaltningar (nationella, regionala och lokala), välgörenhetsorganisationer eller andra ideella
föreningar erbjuder semestervistelser.
Målen för Calypsoprogramet 2011 bygger på de åtgärder som utpekades efter undersökningen 2009 (efter anbudsinfordran)
och efter diskussioner mellan kommissionen, medlemsstaterna och de berörda parterna under flera Calypsomöten 2010, näm
ligen följande:
— Inventera de huvudsakliga (mest representativa) bra lösningarna som ett sätt att uppmuntra till turism särskilt i lågsäsong,
vilket skapar arbetstillfällen när efterfrågan normalt är låg.
— Kartlägga befintliga åtgärder på europeisk nivå och nationell nivå som möjliggör utbyte av personer från följande målgrup
per: pensionärer, ungdomar, funktionshindrade samt familjer i ogynnsamma sociala omständigheter.
— Undersöka svårigheterna med sådant utbyte och föreslå de lämpligaste lösningarna.
— Föreslå en eller flera former för att göra det möjligt för vissa målgrupper (pensionärer, ungdomar, funktionshindrade samt
familjer i ogynnsamma sociala omständigheter) att semestra i lågsäsong i andra medlemsstater eller kandidatländer på
grundval av temainriktade program och logierbjudanden som samordnas av medlemsstaternas eller kandidatländernas
myndigheter (nationella, regionala eller lokala myndigheter), enligt initiativ från berörda parter som kommuner, välgören
hetsorganisationer, församlingar, fackföreningar, arbetsmarknadsparter, kooperativ och andra ideella sammanslutningar.

Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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02 02 09

Förberedande åtgärd – Europeiska unionens roll i en globaliserad värld

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

750 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

Åtaganden

1 450 000

Betalningar

0,—

451 013,74

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka tidigare avtalsenliga åtaganden med anknytning till denna förberedande åtgärd, vars mål är att
finansiera initiativ som syftar till att ge ett positivt svar på globaliseringens utmaningar och att förstärka unionens kapacitet inom
nyckelområden som forskning, innovation, skapande, innovativa åtgärder för små och medelstora företag, främjande av euro
peiska standarder och märkningar om överensstämmelse, livslångt lärande och utbildning, liksom åtgärder som underlättar
genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre
marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36).

Rättslig grund
Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

02 02 11

Förberedande åtgärd – Idrifttagande av GMES-tjänster

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

2 100 000

Åtaganden

5 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

2 100 000

Åtaganden

2 330 000,00

Betalningar

595 228,19

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka ett successivt idrifttagande av tjänster för global övervakning för miljö och säkerhet (Global Moni
toring for Environment and Security, GMES). Vissa särskilda atmosfärs- och havstjänster som har nått så långt att de kan få ope
rativ finansiering måste vidareutvecklas inom ramen för den förberedande åtgärden. Därför ska den förberedande åtgärden enligt
planen inriktas på finansiering av verksamheter som redan inletts, nämligen en atmosfärstjänst för övervakning av luftkvalitet
och utsläpp av föroreningar samt en havstjänst för isövervakning i Arktis. Med utgångspunkt i resultaten från temat ”Rymden”
i Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstra
tion ska dessa tjänster gynna folkhälsan, sjöfarten, övervakningen av och forskningen om klimatförändringar samt utveckling
och genomförande av offentliga politiska insatser på dessa områden.

Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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02 02 12

Pilotprojekt – Underlätta tillgången till försäkringar för hantverkare och små byggföretag för att främja innovation och
miljöteknik i Europeiska unionen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 500 000

Anslag 2010

Betalningar

750 000

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

148 515,00

Anmärkningar
Utvecklingen av energisparande teknik och användningen av förnybar energi är av stor betydelse för byggsektorn. Med 2,5 mil
joner företag, en omsättning på mer än 1 200 miljarder EUR och en arbetskraft på 12 miljoner personer, varav 9,7 miljoner
löntagare, genererar byggnadssektorn 10 % av Europeiska unionens BNP. 99 % av byggföretagen är små och medelstora företag
(med mindre än 250 anställda), och de genererar 78 % av sektorns omsättning. Användningen av miljöteknik och miljöinno
vationer inom byggsektorn påverkas dock av en rad faktorer, såsom ytterligare kostnader, produkternas tillgänglighet, förbru
karnas efterfrågan och kvalifikationsnivåerna inom företagen.
Byggföretagens tillgång till försäkringar, särskilt de små företagen som i Europa utgör mer än 90 % av företagen inom bygg
sektorn, är ett annat stort problem som hämmar en mer omfattande användning av denna nya teknik. På grund av framför allt
deras storlek och finansiella kapacitet är det svårt för små företag att försäkra byggnads- eller renoveringsarbeten, som innebär
användning av ny teknik (sol, solceller, geotermisk värme, etc.). Detta hindrar i praktiken att ny miljöteknik sprids genom de
små företagen, som emellertid står för mer än 60 % av produktionen i Europa. Hantverkarnas och de små byggföretagens pro
blem med att få försäkringar som täcker ny miljöteknik hindrar sannolikt en mer omfattande användning av denna teknik.
Europeiska unionen bör därför införa ett nytt instrument för att effektivt stödja de små byggföretagen, vilka spelar en central
roll för uppnåendet av unionens mål om utveckling av förnybar energi (20 % av den interna bruttoförbrukningen före 2020).
Projektet har därför som mål att införa ett finansieringsinstrument på unionsnivå, som under en begränsad period ska göra det
lättare för de små byggföretagen att få tillgång till försäkringar för byggplatser där ny miljöteknik används.
Budgetposten, som kan förvaltas av EIF, bör underställas strikta villkor för utbetalning av medel till specifika försäkringsbolag i
syfte att göra det lättare att få tillgång till försäkringar för byggföretag som tillämpar miljöteknik. Projektet skulle därför bygga
på samma modell som de befintliga unionsmekanismerna för att främja utvecklingen av små och stora företag och innovation
(riskkapital/lånegarantier).
De små företagen skulle inte erhålla direkt unions- eller gemenskapsstöd, utan stödet skulle utbetalas i form av en försäkring, en
kompletterande försäkring eller ett återförsäkringssystem. Systemet, som syftar till att underlätta de små företagens tillgång till
försäkringar för byggplatser, kan underställas olika villkor, såsom
— att endast företag av en viss storlek och med en viss omsättning är stödberättigade,
— att endast vissa former av arbeten (som involverar miljöteknik) och vissa kontrakt eller projekt av begränsad storlek kom
mer att täckas,
— att endast en begränsad eller schablonmässig täckning kan erbjudas.
Byggsektorn, som är en oundviklig aktör för unionens ambitioner att minska utsläppen av växthusgaser och öka den förnybara
energins andel av energiförbrukningen, deltar i dag aktivt i utvecklingen, användningen och främjandet av miljöteknik (solen
ergi, solcellsenergi, geotermisk energi).
Denna dynamism bromsas emellertid av svårigheten för småföretag och hantverkare i denna sektor att teckna nödvändiga för
säkringar på rimliga villkor. Teknikens innovativa karaktär och okunskap om riskerna leder till att försäkringsbolagen inte gärna
samarbetar.
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Den marknadsundersökning som genomfördes 2008 inom ramen för det föregående ELIOS-projektet har gjort det möjligt att
bekräfta att de befintliga försäkringssystemen i medlemsstaterna är komplexa och att det saknas en gemensam ansats när det
gäller att utvärdera riskerna i samband med användningen av denna nya teknik.
Syftet med detta pilotprojekt är således att fortsätta detta initiativ för att låta unionsinstanserna inleda arbetet med att bättre
enhetliggöra de olika försäkringssystemen i unionen, vilket föreslogs i den föregående undersökningen, genom att testa en meka
nism för lättare tillgång till försäkringar som bygger vidare på det koncept som redan tagits fram inom ramen för Europeiska
investeringsbankens och Europeiska investeringsfondens finansiella instrument för finansieringsgarantier för små och medel
stora företag och för ömsesidiga garantier. Projektet skulle visa att det är möjligt och genomförbart att utan extra kostnader för
säkra småföretag som använder sig av miljöteknik.
Detta försök skulle göra det möjligt att gå längre än de jämförande undersökningarna och gå in i ett operativt skede, som kom
mer att leda till att de nationella systemen närmar sig varandra och till att större hänsyn tas till behoven hos småföretag och
hantverkare som arbetar med miljöteknik.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

02 02 13

Förberedande åtgärd – Möjligheter att internationalisera små och medelstora företag
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

670 000

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

1 000 000

Åtaganden

1 488 152,00

Betalningar

0,—

Anmärkningar
Den globala ekonomin upplever en kvalitativt ny form av internationella ekonomiska relationer, vilket leder till nya möjligheter
för små och medelstora företag i en internationell miljö. Följande faktorer kan vara några av motiven för att leta efter nya
marknader:
— De lokala marknaderna har mindre räckvidd.
— De nationella marknaderna stagnerar under vissa tider.
— Tillträde till internationella marknader i samband med strävan efter mål om hög tillväxt.
Inom ramen för Small Business Act (småföretagslagen) som föreskriver företagsstödprogram och transnationell forskning bör
små och medelstora företag involveras i transnationella projekt för att utnyttja tillväxten på marknader utanför EU. Ett sådant
tillvägagångssätt kan eventuellt leda till att färdigheter och innovativa strategier stärks och därmed medföra att de europeiska
små och medelstora företagens konkurrensfördelar ökar. Denna förberedande åtgärd ska testa små och medelstora företags del
aktighet i sådana åtgärder. Den förberedande åtgärden kommer att omfatta en utförlig genomförbarhetsstudie för att bedöma
marknadspotentialen och lämpliga stödåtgärder för små och medelstora företag på viktiga internationella marknader. I studien
granskas de olika alternativen och redskapen för att bättre knyta de europeiska små och medelstora företagen till de här mark
naderna, samtidigt som särskilda åtgärder för varje land föreslås för att underlätta de europeiska små och medelstora företagens
marknadstillträde dit i framtiden.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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Europeiska jordobservationsprogrammet (GMES)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

9 000 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

4 284 805

Anmärkningar
Ny artikel
Målet för detta anslag är
— att möjliggöra inledande drift av GMES-tjänster anpassade till användarnas behov, inklusive offentliga beslutsfattare och
enskilda,
— att bidra till den långsiktigt uthålliga observationsinfrastruktur som krävs för att göra GMES-tjänsterna möjliga,
— att skapa möjligheter för ökad privat användning av informationskällor och därigenom underlätta innovation av mervär
desskapande tjänsteleverantörer.
Särskilt har utvecklingen av tjänster som bygger på jordobservation stor betydelse för att stärka konkurrenskraften och inno
vationen i företagen i den här sektorn och på dess avnämarmarknader. För ett långsiktigt tillförlitligt tillhandahållande av tjäns
ter som rör jordobservation i Europa krävs fortfarande konsekventa offentliga insatser. Detta beror inte bara på att marknaden
inte kan tillgodose offentliga behov utan också på att marknaden inte är mogen utan är starkt beroende av offentliga medel och
att dess utveckling hittills hämmats avsevärt av osäkerheten kring priset och den långsiktiga tillgången till de grundläggande
tjänster och data de bygger på. Att uppnå de särskilda mål som anges ovan skulle därför bidra till tillväxt och ny sysselsättning
i en innovativ bransch, vars avnämare främst består av små och medelstora företag. Tjänsterna underlättar tillgången till viktiga
underlag som krävs för politiskt beslutsfattande på lokal och regional nivå inom bland annat jordbruk, skogsbruk och vatten
förvaltning. De skulle till exempel kunna bidra till bättre konstruktion och underhåll av vägnätet. Dessutom förbättrar de också
möjligheterna att bedöma klimatförändringarnas följder.
Delen för nödtjänster förväntas leda till effektivare tillhandahållande av räddningstjänster, och bidra till att rädda liv och und
vika skador på vital ekonomisk infrastruktur, tack vare bättre prognoser för de områden som är utsatta för miljörisker, tillgång
till aktuellare och tillförlitligare karttjänster under katastrofer och bättre hantering av kriser efter det att händelsen inträffat.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Upplysningsvis kan nämnas att dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i
artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budget
förordningen och 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 i form av bidrag från kandidatländerna, och i förekommande fall från de potentiella kandidatländerna på
västra Balkan, för deltagande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Eventuella inkomster från tredje part, som förs upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande enligt bestämmelserna i budgetförordningen.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 911/2010 av den 22 september 2010 om det europeiska jordövervaknings
programmet (GMES) och dess inledande driftsfas (2011–2013) (EUT L 276, 20.10.2010, s. 1).
Referensrättsakter
Kommissionens beslut 2010/67/EU av den 5 februari 2010 om inrättande av ett partnerråd för GMES (EUT L 35, 6.2.2010,
s. 23).
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Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

18 550 000

15 234 864

16 130 000

19 660 000

15 842 032,78 11 798 365,78

Åtaganden

Betalningar

02 03

DEN INRE MARKNADEN FÖR
VAROR OCH TJÄNSTER

02 03 01

Upprätthållande och utveckling
av den inre marknaden, i synner
het när det gäller anmälnings
förfaranden, certifiering samt
tillnärmning av sektorer
1.1

02 03 03

Kemikalielagstiftning och Euro
peiska kemikaliemyndigheten

02 03 03 01

Kemikalielagstiftning och Europe
iska kemikaliemyndigheten –
Bidrag till avdelningarna 1 och 2 1.1

p.m.

p.m.

22 369 000

22 369 000

47 492 573,80 47 492 573,80

Kemikalielagstiftning och Europe
iska kemikaliemyndigheten –
Bidrag till avdelning 3
1.1

p.m.

p.m.

12 781 000

12 781 000

20 558 468,55 20 558 468,55

Artikel 02 03 03 – Delsumma

p.m.

p.m.

35 150 000

35 150 000

68 051 042,35 68 051 042,35
21 417 215,55 17 296 457,92

02 03 03 02

02 03 04

Standardisering och
tillnärmning av lagstiftning

1.1

Kapitel 02 03 – Totalt

02 03 01

23 000 000

17 139 222

23 000 000

18 000 000

41 550 000

32 374 086

74 280 000

72 810 000 105 310 290,68 97 145 866,05

Upprätthållande och utveckling av den inre marknaden, i synnerhet när det gäller anmälningsförfaranden, certifiering samt
tillnärmning av sektorer
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

18 550 000

Anslag 2010

Betalningar

15 234 864

Åtaganden

16 130 000

Genomförande 2009
Betalningar

19 660 000

Åtaganden

Betalningar

15 842 032,78

11 798 365,78

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter som uppkommit på grund av insatser som ska förbättra den inre marknadens funktion:
— Tillnärmning av standarder och införande av ett informationssystem för tekniska standarder och föreskrifter.
— Finansiering av administrativt och tekniskt samarbete och samarbete mellan anmälda organ.
— Undersökning av regler som medlemsstaterna och Eftastaterna anmält och översättning av utkast till tekniska bestämmelser.
— Tillämpning av unionslagstiftningen om medicintekniska produkter, kosmetika, livsmedel, textilprodukter, läkemedel,
kemikalier, klassificering och märkning av ämnen och beredningar, bilar och säkerhet samt miljökvalitet.
— Ökad tillnärmning inom olika branscher när det gäller tillämpningen av direktiven enligt ”den nya metoden”, särskilt utvidg
ning av denna metod till andra branscher.
— Genomförandeåtgärder för förordning (EG) nr 765/2008, både när det gäller infrastruktur och marknadsövervakning.
— Genomförandeåtgärder för förordning (EG) nr 764/2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska reg
ler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat.
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— Genomförandeåtgärder för direktiv 2009/43/EG om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter
inom gemenskapen.
— Organisering av partnerskap med medlemsstaterna, stödjande av det administrativa samarbetet mellan de myndigheter som
ansvarar för att lagstiftningen tillämpas på den inre marknaden och för marknadstillsyn.
— Ekonomiskt stöd till projekt av intresse för unionen som genomförs av externa organ.
— Åtgärder som rör information och kommunikation, förbättring av kunskaperna om unionslagstiftningen.
— Genomförande av det strategiska programmet för den inre marknaden samt marknadsövervakning.
— Bidrag till stöd för European Technical Approval Organisation (Eota).
— Stöd till Europarådet inom ramen för konventionen om godkännande av utarbetande av en europeisk farmakopé.
— Deltagande i förhandlingar om avtal om ömsesidigt erkännande och, inom ramen för Europaavtalen, stöd till de associe
rade länderna så att dessa kan införa unionens regelverk.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”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 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, 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).
Rådets direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om ska
deståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister (EGT L 210, 7.8.1985, s. 29).
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 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 direktiv 93/5/EEG av den 25 februari 1993 om hjälp till kommissionen och samarbete från medlemsstaternas sida vid
den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor (EGT L 52, 4.3.1993, s. 18).
Rådets direktiv 93/7/EEG av den 15 mars 1993 om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlems
stats territorium (EGT L 74, 27.3.1993, s. 74).
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 över
vakning 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 harmo
niseringsdirektiv (EGT L 220, 22.7.1993, 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).

15.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

II/151
KOMMISSIONEN
AVDELNING 02 — NÄRINGSLIV

KAPITEL 02 03 — DEN INRE MARKNADEN FÖR VAROR OCH TJÄNSTER (forts.)

02 03 01 (forts.)

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/100/EG av den 17 februari 1997 om ändring av bilagan till direktiv 93/7/EEG om
återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (EGT L 60, 1.3.1997, s. 59).
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 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska stan
darder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37).
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).
Europaparlamentets och rådets direktiv med tillämpning av den nya metoden inom sektorer som maskiner, elektromagnetisk
kompatibilitet, radioutrustning och teleterminalutrustning, lågspänningsutrustning, personlig skyddsutrustning, hissar, explo
siv atmosfär, medicintekniska anordningar, leksaker, tryckkärl, gasapparater, byggen, järnvägsnätets driftskompatibilitet, fritids
båtar, däck, utsläpp från motorfordon, sprängämnen, pyrotekniska anordningar m.m.
Rådets direktiv om avveckling av tekniska handelshinder inom andra områden än de som berörs av ”den nya metoden”.
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 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra
författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (EGT L 200, 30.7.1999, s. 1).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG av den 20 mars 2000 om linbaneanläggningar för persontransport
(EGT L 106, 3.5.2000, s. 21).
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 handelstrans
aktioner (EGT L 200, 8.8.2000, s. 35).
Rådets förordning (EG) nr 2580/2000 av den 20 november 2000 om ändring av förordning (EG) nr 3448/93 om systemet för
handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för vete
rinärmedicinska 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 human
läkemedel (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).
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 direktiv 2003/102/EG av den 17 november 2003 om skydd för fotgängare och andra oskyd
dade trafikanter före och vid kollision med ett motorfordon och ändring av rådets direktiv 70/156/EEG (EUT L 321, 6.12.2003,
s. 15).
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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 laboratorie
sed (GLP) (kodifierad version) (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 författ
ningar om tillämpningen av principerna för god laboratoriesed och kontrollen av tillämpningen vid prov med kemiska ämnen
(kodifierad version) (EUT L 50, 20.2.2004, s. 44).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden
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 förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel (EUT L 104,
8.4.2004, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, god
kännande 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 direktiv 2007/23/EG av den 23 maj 2007 om utsläppande på marknaden av pyrotekniska artik
lar (EUT L 154, 14.6.2007, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa natio
nella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat (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 marknadskon
troll 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 för
packning av ämnen och blandningar ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av för
ordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/121/EG av den 14 januari 2009 om benämningar på textilier (omarbetning)
(EUT L 19, 23.1.2009, s. 29).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvars
relaterade produkter inom gemenskapen (EUT L 146, 10.6.2009, s. 1).
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).
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02 03 03

Kemikalielagstiftning och Europeiska kemikaliemyndigheten

02 03 03 01

Kemikalielagstiftning och Europeiska kemikaliemyndigheten – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

22 369 000

22 369 000

Åtaganden

Betalningar

47 492 573,80

47 492 573,80

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka myndighetens utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Myndigheten ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa
utgifter.
Om myndigheten begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan anslagen
för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, god
kännande 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 för
packning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av för
ordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).
02 03 03 02

Kemikalielagstiftning och Europeiska kemikaliemyndigheten – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

12 781 000

Genomförande 2009
Betalningar

12 781 000

Åtaganden

Betalningar

20 558 468,55

20 558 468,55

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka myndighetens driftsutgifter i samband med arbetsprogrammet (avdelning 3)
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
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De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 decem
ber 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom)
nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 72) utgör
inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i punkt 6 6 0 0 i den all
männa inkomstberäkningen.
Inget bidrag från unionen planeras 2011, eftersom myndighetens drift kommer att finansieras med ”Inkomster från avgifter”
som förutsätts vara i stort sett tillräckliga för att täcka de förväntade utgifterna. Överskott kommer att överföras till följande år
så att kontinuiteten i myndighetens verksamhet tryggas.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, god
kännande 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).
02 03 04

Standardisering och tillnärmning av lagstiftning
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

23 000 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

17 139 222

23 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

18 000 000

Åtaganden

Betalningar

21 417 215,55

17 296 457,92

Anmärkningar
I enlighet med det allmänna syftet att främja en väl fungerande inre marknad och den europeiska industrins konkurrenskraft,
bland annat 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 standardiseringsorganen (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,
— 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,
— stöd till samarbets- och biståndsprogram till förmån för tredjeland,
— utförande av det arbete som behövs för att internationella standarder ska tillämpas enhetligt inom unionen,
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— 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, demon
strationer etc.).
Denna unionsfinansiering bör användas till att utarbeta och genomföra standarder i samråd med berörda parter, dvs. industrin,
representanter för arbetstagarna, konsumenterna, små och medelstora företag, nationella och europeiska standardiseringsor
gan, myndigheterna för offentlig upphandling i medlemsstaterna, alla användare samt de industripolitiska beslutsfattarna på
nationell nivå och EU-nivå.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska stan
darder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37).
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).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

02 04

SAMARBETE – RYMDTEKNIK
OCH SÄKERHET

02 04 01

Säkerhet och rymdforskning

02 04 01 01

Rymdforskning

1.1

232 981 000

219 001 169

212 853 000

203 753 000 129 079 020,95 124 595 562,62

02 04 01 02

Säkerhetsforskning

1.1

225 698 000

114 356 698

215 053 000

115 953 000 139 441 602,42 54 488 972,87

02 04 01 03

Forskning om transport (Galileo)

1.1

62 605 000

47 608 950

29 997 846

521 284 000

380 966 817

457 903 846

02 04 02

Förberedande åtgärd –
Förbättring av den europeiska
säkerhetsforskningen

Artikel 02 04 01 – Delsumma

335 599 500 307 338 396,32 205 262 977,95

1.1

p.m.

Anslag som härrör från bidrag
från tredje part (utanför
Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet) till forskning
och teknisk utveckling
1.1

p.m.

p.m.

p.m.

02 04 04

Slutförande av tidigare
forskningsprogram

02 04 04 01

Slutförande av program
(före 2003)

1.1

—

p.m.

—

02 04 04 02

Slutförande av gemenskapens
sjätte ramprogram (2003–2006)

1.1

—

6 093 946

—

22 050 000

0,— 42 904 944,36

—

6 093 946

—

22 050 000

0,— 42 904 944,36

Kapitel 02 04 – Totalt

521 284 000

387 360 763

p.m.

38 817 772,95 26 178 442,46

02 04 03

Artikel 02 04 04 – Delsumma

300 000

15 893 500

457 903 846

1 400 000

0,—

2 371 383,91

p.m.

2 455 277,42

6 246 803,64

p.m.

0,—

0,—

359 049 500 309 793 673,74 256 786 109,86

Anmärkningar
Dessa anmärkningar gäller alla budgetrubriker i detta kapitel.
Dessa anslag kommer att användas i Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och
demonstration, som omfattar åren 2007–2013.
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, kvan
titativt och kvalitativt, och stärka forsknings- och innovationskapaciteten i hela Europa samt säkerställa att dessa resurser utnytt
jas på bästa sätt.
Anslagen kommer att användas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 decem
ber 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).
För några av dessa projekt finns möjligheten att tredjeländer eller institut från tredjeländer medverkar i det europeiska veten
skapliga och tekniska samarbetet. Alla ekonomiska bidrag kommer som förs in i punkterna 6 0 1 3 och 6 0 1 5 i inkomstbe
räkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18 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 18 i
budgetförordningen.
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Eventuella inkomster i form av bidrag från kandidatländerna, och i förekommande fall från de potentiella kandidatländerna på
västra Balkan, för deltagande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d 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 18 i budgetförordningen.
Ytterligare anslag kommer att ställas till förfogande i artikel 02 04 03.

02 04 01

Säkerhet och rymdforskning

02 04 01 01

Rymdforskning
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

232 981 000

Anslag 2010

Betalningar

219 001 169

Åtaganden

212 853 000

Genomförande 2009
Betalningar

203 753 000

Åtaganden

129 079 020,95

Betalningar

124 595 562,62

Anmärkningar
Syftet med insatserna på detta område är att stödja ett europeiskt rymdprogram med inriktning på tillämpningar som GMES
(global övervakning för miljö och säkerhet), till nytta för medborgarna och för det europeiska näringslivets konkurrenskraft,
samt att stärka grunderna inom rymdforskning till nytta mer specifikt för den europeiska rymdindustrin. Detta ska bidra till
utvecklingen av en europeisk rymdpolitik som kompletterar de insatser som görs av medlemsstaterna och av andra nyckelak
törer, inbegripet Europeiska rymdorganisationen.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”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 man eller tredjeländer (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som medverkar i projekt inom forskning
och teknisk utveckling.
Alla inkomster som anges 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 kan medföra att
ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program 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, forsknings
centrums 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 Europe
iska 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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02 04 01 (forts.)

02 04 01 02

Säkerhetsforskning
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

225 698 000

114 356 698

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

215 053 000

115 953 000

Åtaganden

139 441 602,42

Betalningar

54 488 972,87

Anmärkningar
Syftet med insatserna på detta område är att utveckla den teknik och kunskap som krävs för att bygga upp kapaciteten för civila
ändamål i syfte att skydda medborgarna mot hot som till exempel terrorism och brottslighet samt från konsekvenserna av oför
utsedda händelser som naturkatastrofer och industriolyckor, att säkerställa en optimal och samordnad användning av tillgäng
lig och ny teknik till nytta för den europeiska säkerheten och med respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna, att
stimulera samarbetet mellan dem som tillhandahåller och dem som använder säkerhetslösningar samt att genom verksamheten
samtidigt stärka den europeiska säkerhetsbranschens tekniska bas och konkurrenskraft. I detta sammanhang bör särskild vikt
fästas vid utvecklingen av en europeisk IT-säkerhetsstrategi.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”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 anges 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 kan medföra att
ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program 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, forsknings
centrums 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 Europe
iska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86).
02 04 01 03

Forskning om transport (Galileo)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

62 605 000

Anslag 2010

Betalningar

47 608 950

Åtaganden

29 997 846

Genomförande 2009
Betalningar

15 893 500

Åtaganden

Betalningar

38 817 772,95

26 178 442,46

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 06 02 01 (delvis)
Detta anslag är avsett att täcka verksamhet för utveckling av det europeiska satellitnavigeringssystemet (Galileo) med inriktning
på nästa generation av teknik för alla transportslag, även intermodal transport.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 02 — NÄRINGSLIV

KAPITEL 02 04 — SAMARBETE – RYMDTEKNIK OCH SÄKERHET (forts.)

02 04 01 (forts.)
02 04 01 03 (forts.)

Forskningsåtgärderna bör ha som mål att förbättra transporterna.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och 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.
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 anges 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 kan medföra att
ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program 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, forsknings
centrums 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 Europe
iska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86).

02 04 02

Förberedande åtgärd – Förbättring av den europeiska säkerhetsforskningen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

300 000

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

1 400 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

2 371 383,91

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka tidigare avtalsförpliktelser avseende denna förberedande åtgärd, som utgör kommissionens bidrag
till den övergripande unionsagendan för viktiga säkerhetsutmaningar i dagens Europa och som inriktas på att öka medborgar
nas säkerhet.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 02 — NÄRINGSLIV
KAPITEL 02 04 — SAMARBETE – RYMDTEKNIK OCH SÄKERHET (forts.)

02 04 02 (forts.)

Rättslig grund
Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
02 04 03

Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och
teknisk utveckling
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

2 455 277,42

6 246 803,64

Anmärkningar
Tidigare artiklarna 02 04 03 och 06 06 04 (delvis)
Detta anslag är avsett att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att ställa till förfogande
ytterligare anslag från tredje part eller tredjeland (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar 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 18 i budgetförordningen.
02 04 04

Slutförande av tidigare forskningsprogram

02 04 04 01

Slutförande av program (före 2003)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

p.m.

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka tidigare åtaganden avseende forskningsprogram före 2003.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”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 forsk
ning 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).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 02 — NÄRINGSLIV

KAPITEL 02 04 — SAMARBETE – RYMDTEKNIK OCH SÄKERHET (forts.)

02 04 04 (forts.)
02 04 04 01 (forts.)

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 unio
nen (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).
02 04 04 02

Slutförande av gemenskapens sjätte ramprogram (2003–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

6 093 946

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

22 050 000

Betalningar

0,—

42 904 944,36

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka tidigare åtaganden avseende gemenskapens sjätte ramprogram.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska gemen
skapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det euro
peiska 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 forskningsverksamhet”
(2002–2006) (EGT L 294, 29.10.2002, s. 44).
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AVDELNING 02 — NÄRINGSLIV

KAPITEL 02 05 — EUROPEISKA SATELLITNAVIGERINGSPROGRAM (EGNOS OCH GALILEO)
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

02 05

EUROPEISKA SATELLITNAVIGE
RINGSPROGRAM (EGNOS
OCH GALILEO)

02 05 01

Europeiska satellitnavigerings
program (Egnos och Galileo)

02 05 02

Europeiska byrån för GNSS

02 05 02 01
02 05 02 02

02 05 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1.1

191 941 800

523 698 449

890 900 000

Europeiska byrån för GNSS –
Bidrag till avdelningarna 1 och 2

1.1

5 621 000

5 621 000

2 635 000

2 635 000

4 500 000,—

4 460 000,—

Europeiska byrån för GNS –
Bidrag till avdelning 3

1.1

2 579 000

2 579 000

2 500 000

2 500 000

2 910 000,—

2 800 000,—

5 135 000

7 410 000,—

7 260 000,—

Artikel 02 05 02 – Delsumma

8 200 000

8 200 000

5 135 000

Kapitel 02 05 – Totalt

200 141 800

531 898 449

896 035 000

450 000 000 846 712 800,— 721 918 525,—

455 135 000 854 122 800,— 729 178 525,—

Europeiska satellitnavigeringsprogram (Egnos och Galileo)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

191 941 800

Anslag 2010

Betalningar

523 698 449

Åtaganden

890 900 000

Genomförande 2009
Betalningar

450 000 000

Åtaganden

846 712 800,00

Betalningar

721 918 525,00

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 08 01
Unionens bidrag till de europeiska GNSS-programmen beviljas för samfinansiering av följande:
— Verksamet som rör färdigställandet av utvecklingsfasen.
— Verksamhet som rör uppbyggnadsfasen, som omfattar tillverkning och uppskjutning av satelliterna samt fullständig upp
byggnad av markinfrastruktur.
— Den första omgången verksamhet som rör inledning av den kommersiella driftsfasen, innefattande förvaltning av satellitoch markstationinfrastrukturen samt kontinuerliga uppdateringar av systemet.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och 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.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om det fortsatta genomförandet av de euro
peiska satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo) (EUT L 196, 24.7.2008, s. 1).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 02 — NÄRINGSLIV

KAPITEL 02 05 — EUROPEISKA SATELLITNAVIGERINGSPROGRAM (EGNOS OCH GALILEO) (forts.)

02 05 02

Europeiska byrån för GNSS

02 05 02 01

Europeiska byrån för GNSS – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

5 621 000

Åtaganden

5 621 000

Genomförande 2009
Betalningar

2 635 000

2 635 000

Åtaganden

4 500 000,00

Betalningar

4 460 000,00

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 08 02 01
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för personal samt administrativa utgifter för Europeiska byrån för GNSS (avdelning
arna 1 och 2).
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om byrån begär det ska kommissionen underrätta budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för
driftsutgifter och administrativa utgifter.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och 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.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp
i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Tjänsteförteckningen för Europeiska byrån för GNSS finns i delen ”Personal som omfattas av tjänsteförteckningen” i avsnitt III
– Kommissionen.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 912/2010 av den 22 september 2010 om inrättandet av Europeiska byrån
för GNSS (EUT L 276, 20.10.2010, s. 11).
02 05 02 02

Europeiska byrån för GNS – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

2 579 000

2 579 000

Åtaganden

2 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

2 500 000

Åtaganden

2 910 000,00

Betalningar

2 800 000,00

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 08 02 02
Detta anslag är avsett att täcka byråns driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3).
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
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AVDELNING 02 — NÄRINGSLIV
KAPITEL 02 05 — EUROPEISKA SATELLITNAVIGERINGSPROGRAM (EGNOS OCH GALILEO) (forts.)

02 05 02 (forts.)
02 05 02 02 (forts.)

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och 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.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp
i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Unionens bidrag för 2011 uppgår till totalt 8 200 000 EUR.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 912/2010 av den 22 september 2010 om inrättandet av Europeiska byrån
för GNSS (EUT L 276, 20.10.2010, s. 11).
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VERKSAMHET SOM INTE OMFATTAS AV EN SÄRSKILD BUDGETRUBRIK
— ADMINISTRATIVT STÖD TILL GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV
— POLITISK STRATEGI OCH SAMORDNING VID GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 03 — KONKURRENS

AVDELNING 03
KONKURRENS
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
03 01

Rubrik

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
INOM POLITIKOMRÅDET KON
KURRENS
Reserver (40 01 40)

03 03

KARTELLER, KONKURRENSBE
GRÄNSANDE AVTAL, SAMORD
NADE FÖRFARANDEN OCH
MISSBRUK AV DOMINERANDE
STÄLLNING SAMT LIBERALISE
RING

Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

93 403 671

93 403 671

90 604 037

56 917

56 917

203 854

93 460 588

93 460 588

90 807 891

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 03 – Totalt

93 403 671

93 403 671

90 604 037

Reserver (40 01 40)

56 917

56 917

203 854

93 460 588

93 460 588

90 807 891

Genomförande 2009

Betalningar

Åtaganden

90 604 037 91 573 732,56

Betalningar

91 573 732,56

203 854
90 807 891 91 573 732,56

p.m.

91 573 732,56

0,—

3 072 911,49

90 604 037 91 573 732,56

94 646 644,05

203 854
90 807 891 91 573 732,56

94 646 644,05
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AVDELNING 03 — KONKURRENS

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

03 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
INOM POLITIKOMRÅDET KON
KURRENS

03 01 01

Utgifter avseende personal i
aktiv tjänst inom politikområdet
konkurrens

5

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

74 886 165

72 630 958

56 917

203 854

74 943 082

72 834 812

71 974 001,83

Reserver (40 01 40)

71 974 001,83

03 01 02

Extern personal och andra admi
nistrativa utgifter till stöd för
politikområdet konkurrens

03 01 02 01

Extern personal

5

6 257 550

5 880 965

6 365 701,66

03 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

6 833 697

6 780 732

7 581 901,24

13 091 247

12 661 697

13 947 602,90

Artikel 03 01 02 – Delsumma
03 01 03

03 01 01

Utgifter för möbler, utrustning
och tjänster inom politikområdet
konkurrens

5 426 259

5 311 382

5 652 127,83

Kapitel 03 01 – Totalt

5

93 403 671

90 604 037

91 573 732,56

Reserver (40 01 40)

56 917

203 854

93 460 588

90 807 891

91 573 732,56

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet konkurrens
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

03 01 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

74 886 165

72 630 958

Reserver (40 01 40)

56 917

203 854

Totalt

74 943 082

72 834 812

03 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet konkurrens

03 01 02 01

Extern personal

71 974 001,83

71 974 001,83

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

6 257 550

Genomförande 2009

5 880 965

6 365 701,66
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 03 — KONKURRENS

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 2011

Anslag 2010

6 833 697

03 01 03

Genomförande 2009

6 780 732

7 581 901,24

Utgifter för möbler, utrustning och tjänster inom politikområdet konkurrens
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

5 426 259

Genomförande 2009

5 311 382

5 652 127,83
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AVDELNING 03 — KONKURRENS

KAPITEL 03 03 — KARTELLER, KONKURRENSBEGRÄNSANDE AVTAL, SAMORDNADE FÖRFARANDEN OCH MISSBRUK AV
DOMINERANDE STÄLLNING SAMT LIBERALISERING
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

03 03

KARTELLER, KONKURRENSBE
GRÄNSANDE AVTAL, SAMORD
NADE FÖRFARANDEN OCH
MISSBRUK AV DOMINERANDE
STÄLLNING SAMT LIBERALISE
RING

03 03 01

Avslutande av stödåtgärder till
reformen av arbetet mot före
tagskoncentrationer, konkur
rensbegränsande avtal,
samordnade förfaranden, miss
bruk av dominerande ställning
och karteller samt för marknads
liberalisering
1.1

03 03 02

Skadeståndsanspråk som en
följd av rättsliga förfaranden
mot kommissionens beslut på
konkurrensområdet

5

Kapitel 03 03 – Totalt

03 03 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

p.m.

—

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

3 072 911,49

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

3 072 911,49

Åtaganden

Betalningar

Avslutande av stödåtgärder till reformen av arbetet mot företagskoncentrationer, konkurrensbegränsande avtal, samord
nade förfaranden, missbruk av dominerande ställning och karteller samt för marknadsliberalisering
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

p.m.

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalningar för åtaganden som gjorts föregående år.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestäm
melserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt
Europeiska ekonomiska samarbetsområdets bilaga till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 791/2004/EG av den 21 april 2004 om upprättande av ett handlingsprogram för
gemenskapen för att främja organ verksamma på europeisk nivå inom utbildningsområdet och för att stödja särskilda insatser
på samma område (EUT L 138, 30.4.2004, s. 31).
03 03 02

Skadeståndsanspråk som en följd av rättsliga förfaranden mot kommissionens beslut på konkurrensområdet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

3 072 911,49

Anmärkningar
För att säkerställa genomförandet av konkurrensreglerna när det gäller avtal, beslut av företagssammanslutningar och kartell
bildning (artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt/tidigare artikel 81 i EG-fördraget), missbruk av domi
nerande ställning (artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt/tidigare artikel 82 i EG-fördraget), statliga stöd
(artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt/tidigare artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget) och före
tagskoncentrationer (förordning (EG) nr 139/2004), kan kommissionen fatta beslut, genomföra undersökningar och besluta om
böter eller begära återvinning.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 03 — KONKURRENS

KAPITEL 03 03 — KARTELLER, KONKURRENSBEGRÄNSANDE AVTAL, SAMORDNADE FÖRFARANDEN OCH MISSBRUK AV
DOMINERANDE STÄLLNING SAMT LIBERALISERING (forts.)

03 03 02 (forts.)

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 dom
stol 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.
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 preliminärt förslag till ändringsbudget.
Rättslig grund
Artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (tidigare 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 koncentra
tionsförordning”) (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 upp
rättandet av Europeiska gemenskapen) och sekundärrätt, särskilt:
— Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget
(EGT L 83, 27.3.1999, s. 1).
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AVDELNING 03 — KONKURRENS

VERKSAMHET SOM INTE OMFATTAS AV EN SÄRSKILD BUDGETRUBRIK
— ADMINISTRATIVT STÖD FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR KONKURRENS
— POLITISK SAMORDNING, EUROPEISKA KONKURRENSNÄTVERKET OCH INTERNATIONELLT SAMARBETE
— KONTROLL AV STATLIGT STÖD
— KONTROLL AV FÖRETAGSKONCENTRATIONER
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 04 — SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

AVDELNING 04
SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
04 01

Rubrik

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET SYS
SELSÄTTNING OCH SOCIAL
POLITIK
Reserver (40 01 40)

04 02

EUROPEISKA SOCIALFONDEN

04 03

ARBETA I EUROPA – SOCIAL
DIALOG OCH RÖRLIGHET

04 04

SYSSELSÄTTNING, SOCIAL
SOLIDARITET OCH JÄM
STÄLLDHET

Anslag 2011
Åtaganden

95 925 690

Anslag 2010

Betalningar

95 925 690

04 06

INSTRUMENTET FÖR STÖD
INFÖR ANSLUTNINGEN –
UTVECKLING AV MÄNSKLIGA
RESURSER

101 669 984

44 335

423 970

423 970

95 970 025

102 093 954

102 093 954

10 963 813 972

8 743 950 522 10 827 964 982

Åtaganden

Betalningar

100 024 931,79

100 024 931,79

100 024 931,79

100 024 931,79

8 203 377 500 10 791 101 589,94 8 561 695 068,30

79 130 000

64 266 181

72 500 000

62 700 000

67 579 499,86

57 651 786,37

157 056 000

151 704 616

158 690 593

135 500 593

146 727 982,86

112 806 536,98

25 000 000

25 000 000

183 690 593

160 500 593

146 727 982,86

112 806 536,98

12 387 700,—

12 387 700,—

76 900 000,—

65 239 055,32

p.m.

102 400 000

Avdelning 04 – Totalt 11 398 325 662
Reserver (40 01 40, 40 02 41)

101 669 984

44 335

157 056 000
EUROPEISKA FONDEN FÖR
JUSTERING FÖR GLOBALISE
RINGSEFFEKTER

Betalningar

95 970 025

Reserver (40 02 41)

04 05

Genomförande 2009

Åtaganden

44 335
11 398 369 997

151 704 616

47 608 950

59 987 277

p.m.

87 500 000

9 163 443 236 11 248 325 559
44 335

25 423 970

9 163 487 571 11 273 749 529

p.m.

29 835 000

8 533 083 077 11 194 721 704,45 8 909 805 078,76
25 423 970
8 558 507 047 11 194 721 704,45 8 909 805 078,76
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 04 — SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

AVDELNING 04
SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK
KAPITEL 04 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

04 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET SYSSEL
SÄTTNING OCH SOCIALPOLI
TIK

04 01 01

Utgifter för personal i aktiv
tjänst inom politikområdet sys
selsättning och socialpolitik

BR

5

Reserver (40 01 40)

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

58 331 356

61 983 488

61 375 210,45

44 335

173 970

58 375 691

62 157 458

61 375 210,45

04 01 02

Extern personal och andra admi
nistrativa utgifter till stöd för
politikområdet sysselsättning
och socialpolitik

04 01 02 01

Extern personal

5

4 107 915

4 785 511

4 783 235,57

04 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

5 501 723

7 533 235

7 868 538,29

9 609 638

12 318 746

12 651 773,86

4 226 696

4 532 750

4 818 154,73

16 500 000

16 500 000

15 025 225,88

Artikel 04 01 02 – Delsumma
04 01 03

Utgifter för utrustning, möbler
och tjänster inom politikområdet
sysselsättning och socialpolitik

5

04 01 04

Stödutgifter för verksamhet
inom politikområdet
sysselsättning och socialpolitik

04 01 04 01

Europeiska socialfonden (ESF) och
icke-operativt tekniskt stöd –
1.2
Administrativa utgifter

04 01 04 02

04 01 04 04

04 01 04 06

Relationer mellan
arbetsmarknadens parter och den
sociala dialogen – Administrativa
utgifter

1.1

260 000

260 000

49 309,52

Eures (Europeiska nätverket för
arbetsförmedlingar) –
Administrativa utgifter

1.1

470 000

470 000

477 975,29

Analyser och undersökningar
som rör den sociala situationen,
befolkningsutvecklingen och
familjefrågor – Administrativa
utgifter

1.1

100 000

100 000

98 370,27
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 04 — SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK
KAPITEL 04 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt
04 01 04 08

Rubrik

BR

Anslag 2011

Fri rörlighet för arbetstagare, sam
ordning av de sociala trygghets
systemen och åtgärder till förmån
för migrerande arbetstagare,
inklusive migrerande arbetstagare
från tredjeländer – Administrativa
utgifter
1.1

Anslag 2010

400 000

400 000

275 974,95

4 130 000

3 706 021,18

04 01 04 10

Progress – Administrativa utgifter

1.1

4 380 000

04 01 04 11

Det europeiska instrumentet Pro
gress för mikrokrediter – Admi
nistrativa utgifter

1.1

250 000

p.m.

Reserver (40 01 40)

04 01 04 13

04 01 04 14

250 000

Instrumentet för stöd inför anslut
ningen – Personalresurser –
Administrativa utgifter

4

Europeiska fonden för justering
för globaliseringseffekter – Admi
nistrativa utgifter

1.1

Artikel 04 01 04 – Delsumma

250 000

250 000

1 398 000

975 000

p.m.

1 299 361,63

p.m.
23 758 000

247 554,03
22 835 000

Reserver (40 01 40)

04 01 01

Genomförande 2009

21 179 792,75

250 000
23 758 000

23 085 000

21 179 792,75

Kapitel 04 01 – Totalt

95 925 690

101 669 984

100 024 931,79

Reserver (40 01 40)

44 335

423 970

95 970 025

102 093 954

100 024 931,79

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet sysselsättning och socialpolitik
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

04 01 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

58 331 356

61 983 488

Reserver (40 01 40)

44 335

173 970

Totalt

58 375 691

62 157 458

61 375 210,45

61 375 210,45

04 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet sysselsättning och socialpolitik

04 01 02 01

Extern personal
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

4 107 915

Genomförande 2009

4 785 511

4 783 235,57
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 04 — SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK
KAPITEL 04 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK (forts.)

04 01 02 (forts.)

04 01 02 11

Andra administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

5 501 723

04 01 03

Genomförande 2009

7 533 235

7 868 538,29

Utgifter för utrustning, möbler och tjänster inom politikområdet sysselsättning och socialpolitik
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

4 226 696

Genomförande 2009

4 532 750

04 01 04

Stödutgifter för verksamhet inom politikområdet sysselsättning och socialpolitik

04 01 04 01

Europeiska socialfonden (ESF) och icke-operativt tekniskt stöd – Administrativa utgifter

4 818 154,73

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

16 500 000

Genomförande 2009

16 500 000

15 025 225,88

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka tekniskt stöd som finansieras genom Europeiska socialfonden enligt artikel 9 i förordning (EG)
nr 1081/2006. Det tekniska stödet omfattar åtgärder som rör förberedelse, övervakning, utvärdering, kontroll och handlägg
ning och som krävs för att kommissionen ska kunna genomföra Europeiska socialfonden. Anslaget får särskilt användas för att
täcka
— stödutgifter (utgifter för representation, utbildning, möten, tjänsteresor, översättningar),
— utgifter för information och publikationer,
— utgifter för informationsteknik och telekommunikation,
— utgifter för stöd för tillgänglighet för funktionshindrade personer inom ramen för tekniska stödåtgärder,
— avtal med tjänsteleverantörer,
— utgifter för extern personal vid huvudkontoret (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller personal från byråer)
upp till 5 000 000 EUR.
Detta anslag är också avsett att stödja administrativt lärande och samarbete med icke-statliga organisationer och arbetsmark
nadens parter.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden (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 utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/181

KOMMISSIONEN
AVDELNING 04 — SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK
KAPITEL 04 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK (forts.)

04 01 04 (forts.)

04 01 04 02

Relationer mellan arbetsmarknadens parter och den sociala dialogen – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

260 000

Genomförande 2009

260 000

49 309,52

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 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.
Rättslig grund
Se punkt 04 03 03 01.
04 01 04 04

Eures (Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar) – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

470 000

Genomförande 2009

470 000

477 975,29

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 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.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Rättslig grund
Se artikel 04 03 04.
04 01 04 06

Analyser och undersökningar som rör den sociala situationen, befolkningsutvecklingen och familjefrågor – Administrativa
utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

100 000

Genomförande 2009

100 000

98 370,27

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 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.
Rättslig grund
Se artikel 04 03 07.

II/182

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 04 — SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK
KAPITEL 04 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK (forts.)

04 01 04 (forts.)

04 01 04 08

Fri rörlighet för arbetstagare, samordning av de sociala trygghetssystemen och åtgärder till förmån för migrerande arbetstagare,
inklusive migrerande arbetstagare från tredjeländer – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

400 000

Genomförande 2009

400 000

275 974,95

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 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.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 32 måste lägga 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Rättslig grund
Se artikel 04 03 05.

04 01 04 10

Progress – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

4 380 000

Genomförande 2009

4 130 000

3 706 021,18

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Utgifter för tekniskt och administrativt stöd för genomförandet av åtgärderna för jämställdhet mellan kvinnor och män och
för bemötande av funktionshindrade personers särskilda behov.
— Utgifter på högst 600 000 EUR för att täcka resor, uppehälle och diverse utgifter för ledamöter och experter, utgifter för
organisation av möten, utgifter med anknytning till särskilda åtgärder och kampanjer som anordnas av kommittén för
arbetsmiljöfrågor.
— 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 kommis
sionen i form av tillfälliga servicekontrakt.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 04 — SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK
KAPITEL 04 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK (forts.)

04 01 04 (forts.)
04 01 04 10 (forts.)

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unions-/gemenskapsprogrammen 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 18.1 d 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 04 04 01.
04 01 04 11

Det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

04 01 04 11

Anslag 2010

250 000

Genomförande 2009

p.m.

Reserver (40 01 40)

250 000

Totalt

250 000

250 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tekniskt och administrativt stöd för genomförande av åtgärderna avseende det euro
peiska instrumentet Progress för mikrokrediter.
04 01 04 13

Instrumentet för stöd inför anslutningen – Personalresurser – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 398 000

Genomförande 2009

975 000

1 299 361,63

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— 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 stödmottagarna och för kommissionen.
— Utgifter för extern personal vid delegationerna (kontraktsanställda, lokalanställda eller utsända nationella experter) för
decentraliserad programförvaltning vid unionens delegationer i tredjeländer eller för internalisering av uppgifter som tidi
gare utförts av avvecklade tekniska stödkontor, samt för ytterligare kostnader för logistik och infrastruktur såsom fortbild
ning, möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekostnader samt hyra som beror direkt på närvaro på delegationerna
av extern personal som avlönas med medel från denna budgetpost.
— Utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som är direkt kopplade till förverkligandet av målet
för programmet.
Detta anslag täcker administrativa utgifter som tas upp i artikel 04 06 01.
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04 01 04 (forts.)

04 01 04 14

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

247 554,03

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att användas på kommissionens initiativ, inom ett tak på 0,35 % av de medel som anslås till fonden varje
år. Fonden får användas för att finansiera förberedelser, övervakning, information och uppbyggnad av kunskap som är relevant
för genomförandet av fonden. Den får också användas för att finansiera administrativt och tekniskt stöd samt revision, kon
troller och utvärderingar som krävs för fondens verksamhet.
Rättslig grund
Se artikel 04 05 01.
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

04 02

EUROPEISKA SOCIALFONDEN

04 02 01

Slutförande av Europeiska soci
alfonden (ESF) – Mål 1
(2000–2006)

1.2

p.m.

550 800 000

p.m.

267 777 500

0,—

651 398 487,81

Slutförande av det särskilda
programmet för fred och förso
ning i Nordirland och i Irlands
gränsområden (2000–2006)

1.2

p.m.

9 700 000

p.m.

1 000 000

0,—

0,—

Slutförande av Europeiska soci
alfonden (ESF) – Mål 1
(före 2000)

1.2

p.m.

2 000 000

p.m.

2 000 000

21 833,15

1 384 396,36

Slutförande av Europeiska soci
alfonden (ESF) – Mål 2
(2000–2006)

1.2

p.m.

48 000 000

p.m.

59 400 000

0,—

113 326 036,26

Slutförande av Europeiska soci
alfonden (ESF) – Mål 2
(före 2000)

1.2

p.m.

1 000 000

p.m.

1 000 000

0,—

62 454,38

Slutförande av Europeiska soci
alfonden (ESF) – Mål 3
(2000–2006)

1.2

p.m.

360 299 039

p.m.

160 100 000

0,—

654 632 409,91

Slutförande av Europeiska soci
alfonden (ESF) – Mål 3
(före 2000)

1.2

p.m.

2 000 000

p.m.

2 000 000

0,—

1 075 043,45

04 02 08

Slutförande av Equal
(2000–2006)

1.2

p.m.

72 000 000

p.m.

21 200 000

0,—

121 250 779,40

04 02 09

Slutförande av tidigare gemen
skapsinitiativ och program
(före 2000)

1.2

p.m.

1 000 000

p.m.

1 000 000

0,—

1 734 831,80

Slutförande av Europeiska soci
alfonden (ESF) – Tekniskt stöd
och nyskapande åtgärder
(2000–2006)

1.2

—

p.m.

p.m.

4 000 000

0,—

6 211 235,40

Slutförande av Europeiska soci
alfonden (ESF) – Tekniskt stöd
och nyskapande åtgärder
(före 2000)

1.2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

119 105,—

04 02 02

04 02 03

04 02 04

04 02 05

04 02 06

04 02 07

04 02 10

04 02 11

04 02 17

Europeiska socialfonden (ESF) –
Konvergens
1.2

04 02 18

Europeiska socialfonden (ESF) –
Peace
1.2

04 02 19

Europeiska socialfonden (ESF) –
Regional konkurrenskraft och
sysselsättning
1.2

04 02 20

Europeiska socialfonden (ESF) –
Operativt tekniskt stöd
(2007–2013)
1.2
Kapitel 04 02 – Totalt

7 748 847 361 5 430 000 000

p.m.

p.m.

3 204 966 611 2 259 651 483

10 000 000

7 500 000

7 473 667 217 5 256 700 000

p.m.

p.m.

3 343 826 311 2 416 700 000

10 471 454

10 500 000

7 305 903 755,— 4 390 658 515,25

0,—

0,—

3 477 243 743,— 2 616 162 791,73

7 932 258,79

3 678 981,55

10 963 813 972 8 743 950 522 10 827 964 982 8 203 377 500 10 791 101 589,94 8 561 695 068,30
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Anmärkningar
I artikel 39 i förordning (EG) nr 1260/1999 föreskrivs finansiella korrigeringar, vilkas eventuella inkomster tas upp under
punkt 6 5 0 0 i inkomstberäkningen. Dessa inkomster kan medföra avsättning av ytterligare anslag enligt artikel 18 i budget
förordningen i de särskilda fall då de visar sig vara nödvändiga för att täcka risker avseende upphävande eller minskning av de
korrigeringar som beslutats tidigare.
I förordning (EG) nr 1083/2006 föreskrivs finansiella korrigeringar för perioden 2007–2013.
I förordning (EG) nr 1260/1999 fastställs förutsättningarna för återbetalning av förskottsbetalningen, som inte leder till att bidra
get från strukturfonderna till den berörda verksamheten minskas. Eventuella inkomster som uppkommer genom dessa återbe
talningar av förskottsbetalningar, vilka tas upp under punkt 6 1 5 7 i inkomstberäkningen, medför avsättning av ytterligare
anslag enligt artiklarna 18 och 157 i budgetförordningen.
I förordning (EG) nr 1083/2006 föreskrivs villkor för återbetalning av förhandsfinansiering för perioden 2007–2013.
Det särskilda programmet för fred och försoning fortsätter att löpa enligt ovannämnda beslut från Europeiska rådet vid dess
möte i Berlin den 24 och 25 mars 1999 om att avsätta 500 000 000 EUR för programmets nya löptid. Additionalitetsprinci
pen ska iakttas fullt ut. Kommissionen ska lämna en årlig rapport om programmet till Europaparlamentet.
Åtgärder mot bedrägerier finansieras genom artikel 24 02 01.
Rättslig grund
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 158, 159 och 161. Fördraget om Europeiska unio
nens 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).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden (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 utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).
Referensrättsakter
Slutsatser från Europeiska rådets möte i Berlin den 24 och 25 mars 1999.
Slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 december 2005.
04 02 01

Slutförande av Europeiska socialfonden (ESF) – Mål 1 (2000–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

550 800 000

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

267 777 500

Åtaganden

Betalningar

0,—

651 398 487,81

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).
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04 02 02

Slutförande av det särskilda programmet för fred och försoning i Nordirland och i Irlands gränsområden (2000–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

p.m.

9 700 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

Åtaganden

1 000 000

Betalningar

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.
04 02 03

Slutförande av Europeiska socialfonden (ESF) – Mål 1 (före 2000)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

2 000 000

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

2 000 000

Åtaganden

21 833,15

Betalningar

1 384 396,36

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 socialfon
dens 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 samord
ningen 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).
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04 02 04

Slutförande av Europeiska socialfonden (ESF) – Mål 2 (2000–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

48 000 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

Åtaganden

59 400 000

Betalningar

0,—

113 326 036,26

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 (ESF) – Mål 2 (före 2000)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

1 000 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

Åtaganden

1 000 000

Betalningar

0,—

62 454,38

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 samord
ningen 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 06

Slutförande av Europeiska socialfonden (ESF) – Mål 3 (2000–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

360 299 039

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

160 100 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

654 632 409,91

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).
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04 02 07

Slutförande av Europeiska socialfonden (ESF) – Mål 3 (före 2000)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

p.m.

2 000 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

Åtaganden

2 000 000

Betalningar

0,—

1 075 043,45

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 samord
ningen 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 08

Slutförande av Equal (2000–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

p.m.

72 000 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

Åtaganden

21 200 000

Betalningar

0,—

121 250 779,40

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 gemenskapsinitiativet
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 och program (före 2000)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

1 000 000

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

1 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

1 734 831,80

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av utestående åtaganden för tidigare gemenskapsinitiativ genom Europeiska soci
alfonden från före programperioden 2000–2006.
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Rättslig grund
Rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samord
ningen 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).
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 inte
grerade 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 rustnings
industrin (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 pro
gram eller globalt stöd inom ramen för ett gemenskapsinitiativ för ekonomisk omställning i stålproduktionsområden som med
lemsstaterna 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 kolproduktionsområden som medlems
staterna 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).
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 ”Sysselsättning 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 inte
grerade 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).
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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 gränsområden, 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 stödprogram
met 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 åtgärdsprogram som med
lemsstaterna 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 handlingspro
gram eller totalanslag som medlemsstaterna anmodas föreslå inom ramen för gemenskapsinitiativet för anpassning till indu
striella 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 handlingspro
gram 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 sysselsättningsområdet, 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 åtgärdsprogram som med
lemsstaterna 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 Regionkommittén 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).

04 02 10

Slutförande av Europeiska socialfonden (ESF) – Tekniskt stöd och nyskapande åtgärder (2000–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

—

p.m.

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

4 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

6 211 235,40

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 nyska
pande åtgärderna omfattar studier, pilotprojekt och erfarenhetsutbyte. De syftade bland annat till att förbättra strukturfondsåt
gärderna. Det tekniska stödet omfattar åtgärder som rör förberedelser, övervakning, utvärdering, kontroll och handläggning och
som krävs för genomförandet av Europeiska socialfonden. Anslaget användes särskilt för att täcka följande:
— Stödutgifter (utgifter för representation, utbildning, möten, tjänsteresor).
— Utgifter för information och publikationer.
— Utgifter för informationsteknik och telekommunikation.
— Kontrakt om tjänsteleveranser och studier.
— Bidrag.

II/192

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 04 — SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK
KAPITEL 04 02 — EUROPEISKA SOCIALFONDEN (forts.)

04 02 10 (forts.)

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 (ESF) – Tekniskt stöd och nyskapande åtgärder (före 2000)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

119 105,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av åtaganden som gjorts under tidigare programperioder genom Europeiska soci
alfonden och som gäller nyskapande åtgärder eller förberedelser, uppföljning eller utvärdering samt alla andra former av lik
nande tekniskt stöd som föreskrivs i de relevanta förordningarna.
Anslaget är också avsett att finansiera de föregående fleråriga insatserna, särskilt de som har godkänts och genomförts inom
ramen för andra förordningar som nämns ovan och som inte tillhör 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 socialfon
dens 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 samord
ningen 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).
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Europeiska socialfonden (ESF) – Konvergens

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

7 748 847 361

Anslag 2010

Genomförande 2009

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

5 430 000 000

7 473 667 217

5 256 700 000

Åtaganden

7 305 903 755,00

Betalningar

4 390 658 515,25

Anmärkningar
De åtgärder som unionen vidtar i enlighet med artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska utformas så
att de stärker den ekonomiska och sociala sammanhållningen i den utvidgade unionen i syfte att främja en harmonisk, balan
serad och hållbar utveckling i unionen. Åtgärderna ska vidtas med hjälp av sammanhållningsfonderna, Europeiska investerings
banken (EIB) och andra befintliga finansieringsorgan. De ska syfta 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 eko
nomiska och sociala omstruktureringen och den åldrande befolkningen.
De åtgärder som vidtas inom ramen för sammanhållningsfonderna ska på både nationell och regional nivå följa unionens prio
riteringar för främjande av hållbar utveckling genom ökad tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning, social integration liksom
miljöskydd och förbättring av miljön.
Konvergensmålet inriktas på att påskynda konvergensen i de minst utvecklade medlemsstaterna och regionerna genom att det
skapas bättre förutsättningar för tillväxt och sysselsättning i form av ökade och bättre investeringar i fysiskt kapital och human
kapital, utveckling av innovation och kunskapssamhället, förmåga till anpassning till ekonomiska och sociala förändringar, mil
jöskydd och bättre miljö samt effektiv förvaltning. Detta mål är sammanhållningsfondernas viktigaste uppgift. De åtgärder som
vidtas enligt sammanhållningsfonderna måste respektera jämställdheten mellan kvinnor och män.
En del av detta anslag ska användas för stöd till förbättringar av barnomsorgen så att barn får leva i en familjeliknande miljö.
Stödet avser följande:
— Samarbete mellan icke-statliga organisationer och lokala myndigheter och tekniskt stöd till dessa, bl.a. hjälp med att utreda
vilka projekt som är berättigade unionsfinansiering.
— Fastställande och utbyte av bästa praxis samt mer allmän tillämpning av denna praxis, bl.a. genom övervakning på barnets
nivå.
En del av anslaget är avsett för finansiering av hållbara och miljövänliga åtgärder (den gröna nya given) som gör det möjligt att
förena ekonomiska, sociala och miljörelaterade utvecklingskrav samt gör det möjligt för EU:s regioner att återhämta sig efter
den ekonomiska och finansiella krisen.

Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden (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 utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).
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Europeiska socialfonden (ESF) – Peace
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Med anledning av de särskilda ansträngningarna för fredsprocessen i Nordirland kommer totalt 200 000 000 EUR att anslås till
Peaceprogrammet 2007–2013. Programmet kommer att genomföras under iakttagande av den additionalitetsprincip som gäl
ler för strukturfondernas verksamhet.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden (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 utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (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

Europeiska socialfonden (ESF) – Regional konkurrenskraft och sysselsättning
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

3 204 966 611

Anslag 2010

Genomförande 2009

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2 259 651 483

3 343 826 311

2 416 700 000

Åtaganden

3 477 243 743,00

Betalningar

2 616 162 791,73

Anmärkningar
De åtgärder som unionen vidtar i enlighet med artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska utformas så
att de stärker den ekonomiska och sociala sammanhållningen i den utvidgade unionen i syfte att främja en harmonisk, balan
serad och hållbar utveckling i unionen. Åtgärderna ska vidtas med hjälp av sammanhållningsfonderna, Europeiska investerings
banken (EIB) och andra befintliga finansieringsorgan. De ska syfta 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 eko
nomiska och sociala omstruktureringen och den åldrande befolkningen.
De åtgärder som vidtas inom ramen för sammanhållningsfonderna ska på både nationell och regional nivå följa unionens prio
riteringar för främjande av hållbar utveckling genom ökad tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning, social integration liksom
miljöskydd och förbättring av miljön.
Målet regional konkurrenskraft och sysselsättning syftar till att, utanför de minst utvecklade regionerna, stärka konkurrens- och
attraktionskraften liksom sysselsättning i regionerna genom att förutse ekonomiska och sociala förändringar, däribland föränd
ringar i samband med liberaliseringen av handeln, i form av ökade och bättre investeringar i humankapital, innovation och främ
jande av kunskapssamhället, företagaranda, miljöskydd och förbättrad miljö, ökad tillgänglighet, bättre anpassningsförmåga hos
arbetstagare och företag samt utveckling av en arbetsmarknad för alla. De åtgärder som vidtas enligt sammanhållningsfonderna
måste respektera jämställdheten mellan kvinnor och män.
En del av anslaget är avsett för finansiering av hållbara och miljövänliga åtgärder (den gröna nya given) som gör det möjligt att
förena ekonomiska, sociala och miljörelaterade utvecklingskrav samt gör det möjligt för Europas regioner att återhämta sig efter
den ekonomiska och finansiella krisen.
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Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden (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 utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).
04 02 20

Europeiska socialfonden (ESF) – Operativt tekniskt stöd (2007–2013)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

10 000 000

Anslag 2010

Betalningar

7 500 000

Åtaganden

10 471 454

Genomförande 2009
Betalningar

10 500 000

Åtaganden

7 932 258,79

Betalningar

3 678 981,55

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka tekniskt stöd enligt artiklarna 45 och 46 i förordning (EG) nr 1083/2006 och artikel 9 i förord
ning (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, 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 funktionshindrade personer och hållbar utveckling.
— Avtal om tillhandahållande av tjänster, utvärderingar (inklusive utvärdering efter perioden 2000–2006) och
undersökningar.
— Bidrag.
Det tekniska stödet omfattar också erfarenhetsutbyte, informationsverksamhet, seminarier, nätverksaktiviteter och gemensam
översyn för att kartlägga och sprida god praxis, uppmuntra aktörerna att lära sig av varandra samt främja transnationellt och
interregionalt samarbete för att öka ESF:s politiska profil och bidrag till unionens mål för sysselsättning och social integration.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden (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 utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).
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KAPITEL 04 03 — ARBETA I EUROPA – SOCIAL DIALOG OCH RÖRLIGHET
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

04 03

ARBETA I EUROPA – SOCIAL
DIALOG OCH RÖRLIGHET

04 03 02

Utgifter för förberedande sam
rådsmöten med företrädare för
fackföreningar

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

1.1

500 000

428 481

450 000

Betalningar

400 000

Åtaganden

400 000,—

Betalningar

197 157,53

04 03 03

Social dialog och unionens
sociala dimension

04 03 03 01

Relationer mellan arbetsmarkna
dens parter och den sociala dialo
gen

1.1

16 500 000

13 806 595

16 000 000

14 000 000 15 328 292,34 13 679 842,72

Informations- och utbildningsåt
gärder för arbetstagarorganisatio
ner

1.1

17 000 000

15 234 864

16 400 000

15 000 000 16 922 212,17 16 209 902,67

Information till, samråd med och
medverkan av representanter i
företag

1.1

7 500 000

5 713 074

7 300 000

41 000 000

34 754 533

39 700 000

34 500 000 39 123 944,67 35 161 043,70
16 000 000 19 838 034,40 15 121 217,79

04 03 03 02

04 03 03 03

Artikel 04 03 03 – Delsumma
04 03 04

Eures (Europeiska nätverket för
arbetsförmedlingar)

1.1

20 500 000

16 187 043

19 100 000

04 03 05

Fri rörlighet för arbetstagare,
samordning av de sociala
trygghetssystemen och åtgärder
till förmån för migrerande
arbetstagare, inklusive från
tredjeländer

1.1

6 270 000

3 618 280

4 874 000

Enea, förberedande åtgärd för
äldre personers aktiva åldrande
och rörlighet

1.1

Analyser och undersökningar
som rör den sociala situationen,
befolkningsutvecklingen och
familjefrågor

1.1

Pilotprojekt – Utstationerade
arbetstagares arbets- och
levnadsvillkor

1.1

Pilotprojekt –
Sysselsättningsbevarande
åtgärder

04 03 06

04 03 07

04 03 09

04 03 10

04 03 11

04 03 12

—

4 860 000

250 000

—

5 500 000

6 873 440,16

5 271 298,31

3 600 000

3 400 000,—

3 051 415,15

500 000

27 886,97

538 475,51

3 427 844

3 876 000

3 400 000

3 849 736,02

3 439 717,12

—

700 000

1 000 000

1 700 000

939 897,80

142 759,57

1.1

—

700 000

1 000 000

600 000

Pilotprojekt – Ökad rörlighet
och integration för arbetstagare
i unionen

1.1

—

700 000

1 000 000

500 000

Pilotprojekt – Heltäckande
samarbete mellan offentliga
myndigheter, vinstdrivande
företag och ideella företag om
integrering av personer i
samhället och på
arbetsmarknaden

1.1

1 000 000

1 500 000

1 500 000

1 000 000
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

04 03 13

Förberedande åtgärd – Ditt för
sta Eures-jobb

1.1

04 03 14

Pilotprojekt – Social solidaritet
för social integration

1.1

Kapitel 04 03 – Totalt

04 03 02

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

4 000 000

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2 000 000

1 000 000

500 000

79 130 000

64 266 181

72 500 000

62 700 000 67 579 499,86 57 651 786,37

Utgifter för förberedande samrådsmöten med företrädare för fackföreningar
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

500 000

428 481

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

450 000

400 000

Åtaganden

Betalningar

400 000,00

197 157,53

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förberedande samrådsmöten mellan företrädare för europeiska fackföreningar i syfte
att underlätta för dem att formulera sina åsikter och harmonisera sina ställningstaganden i fråga om unionspolitikens utveckling.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter som institution enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom)
nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248,
16.9.2002, s. 1).

04 03 03

Social dialog och unionens sociala dimension

04 03 03 01

Relationer mellan arbetsmarknadens parter och den sociala dialogen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

16 500 000

Anslag 2010

Betalningar

13 806 595

Åtaganden

16 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

14 000 000

Åtaganden

Betalningar

15 328 292,34

13 679 842,72

Anmärkningar
Detta anslag syftar till att finansiera arbetsmarknadsparternas medverkan i den europeiska sysselsättningsstrategin och deras
bidrag till att ta itu med övergripande utmaningar för den europeiska sysselsättnings- och socialpolitiken enligt Europa 2020strategin och den socialpolitiska dagordningen samt enligt unionens initiativ för att bemöta den ekonomiska krisens verkningar.
Anslaget ska täcka finansiering av stöd som främjar utvecklingen av den branschövergripande och branschspecifika sociala dia
logen enligt artikel 154 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det ska finansiera samråd, möten, förhandlingar och
andra åtgärder för att förverkliga ovan nämnda mål.
Såsom antyds i budgetrubriken kan detta anslag också täcka stöd till åtgärder som rör relationerna mellan arbetsmarknadens
parter, särskilt åtgärder som syftar till kompetensutveckling och utbyte av information av betydelse för unionen.
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Anslaget får även täcka finansiering av åtgärder som inbegriper företrädare för arbetsmarknadens parter i kandidatländerna i
det särskilda syftet att främja social dialog på unionsnivå. Det syftar också till att främja en lika medverkan av kvinnor och män
i fackförenings- och arbetsgivarorganisationernas beslutsfattande organ. De två senare aspekterna har en övergripande karaktär.
Mot bakgrund av dessa mål har följande två delprogram fastställts:
— Stöd till den sociala dialogen på europeisk nivå.
— Ökad sakkunskap om arbetsmarknadsrelationer.
Referensrättsakter
Uppgifter som följer av de särskilda befogenheter som kommissionen ges direkt genom artiklarna 154 och 155 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt.
04 03 03 02

Informations- och utbildningsåtgärder för arbetstagarorganisationer
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

17 000 000

Anslag 2010

Betalningar

15 234 864

Åtaganden

16 400 000

Genomförande 2009
Betalningar

15 000 000

Åtaganden

Betalningar

16 922 212,17

16 209 902,67

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för informations- och utbildningsåtgärder till förmån för arbetstagarorganisationer,
inklusive organisationer i kandidatländerna, i samband med genomförandet av unionsåtgärder som rör unionens sociala dimen
sion. Åtgärderna bör hjälpa arbetstagarorganisationerna att bidra till att bemöta övergripande utmaningar för den europeiska
sysselsättnings- och socialpolitiken enligt Europa 2020-strategin och den socialpolitiska dagordningen samt enligt unionens ini
tiativ för att bemöta den ekonomiska krisens verkningar.
Dessutom ska anslaget täcka stöd till två särskilda fackliga organisationers arbetsprogram, Etui (European Trade Union Insti
tute) samt EZA (European Centre for Workers’ Questions), som har inrättats för att underlätta kapacitetsuppbyggnad genom
utbildning och forskning på Europeisk nivå, och för att öka arbetstagarföreträdarnas delaktighet i den europeiska
beslutsprocessen.
Anslaget får även täcka finansiering av åtgärder som inbegriper företrädare för arbetsmarknadens parter i kandidatländerna i
det särskilda syftet att främja social dialog på unionsnivå. Det syftar också till att främja en lika medverkan av kvinnor och män
i arbetstagarorganisationernas beslutsfattande organ.
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) och tillhörande särdirektiv.
Rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad medicinsk behand
ling ombord på fartyg (EGT L 113, 30.4.1992, s. 19).
Referensrättsakter
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) informationscentrum om
säkerhet och hygien på arbetsplatsen.
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Information till, samråd med och medverkan av representanter i företag
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

7 500 000

Anslag 2010

Betalningar

5 713 074

Åtaganden

7 300 000

Genomförande 2009
Betalningar

5 500 000

Åtaganden

6 873 440,16

Betalningar

5 271 298,31

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av åtgärder för att skapa förutsättningar för att stärka arbetstagarinflytandet i före
tag genom att främja direktiven 94/45/EG och 97/74/EG om europeiska företagsråd, direktiv 2001/86/EG och 2003/72/EG om
arbetstagarinflytande i europabolag respektive europeiska kooperativa föreningar, direktiv 2002/14/EG om inrättande av en all
män ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen samt artikel 16 i direktiv 2005/56/EG
om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar.
Detta anslag ska särskilt täcka finansieringen av åtgärder för att stärka samarbetet över nationsgränserna mellan företrädare för
arbetstagare och arbetsgivare genom information, samråd och medbestämmande inom företag med verksamhet i flera
medlemsstater.
En del av detta anslag ska också täcka inrättande av informations- och observationscentrum och hjälpa arbetsmarknadens par
ter och företagen att inrätta gränsöverskridande strukturer för samråd, medverkan och information, och främja relationerna med
unionsinstitutionerna.
Detta anslag får också täcka kortvariga utbildningsåtgärder för förhandlare och företrädare i transnationella organ för informa
tion, samråd och delaktighet, samt åtgärder som involverar företrädare för arbetsmarknadens parter i kandidatländerna.
Anslaget får också täcka åtgärder som syftar till att göra det möjligt för arbetsmarknadens parter att utöva sina rättigheter och
fullgöra sina skyldigheter när det gäller informationshantering, samråd och delaktighet i unionsomfattande företag eller före
tagsgrupper, särskilt inom ramen för europeiska företagsråd, och för att informera aktörer på företagsnivå med transnationella
företagsavtal och stärka deras samarbete inom unionen.
Anslaget får även användas för att främja innovativa åtgärder som rör informationshantering, samråd och delaktighet i syfte att
stödja föregripande av förändringar och förebyggande och lösning av tvister vid omstruktureringar, sammanslagningar, upp
köp och förflyttningar av företag och företagsgrupper som är verksamma i hela unionen.
Detta anslag får dessutom användas till samarbete med arbetsmarknadens parter för att uppnå lösningar på den ekonomiska
krisens konsekvenser, såsom massuppsägningar, eller för att bemöta behovet av en omställning mot en hållbar ekonomi med
låga koldioxidutsläpp, som omfattar alla.
Rättslig grund
Rådets direktiv 94/45/EG av den 22 september 1994 om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemen
skapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare (EGT L 254, 30.9.1994, s. 64),
särskilt artikel 15 om en granskning utförd av kommissionen.
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 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinfly
tande (EGT L 294, 10.11.2001, s. 22).
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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 avse
ende 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).
Referensrättsakter
Uppgifter som följer av de särskilda befogenheter som kommissionen ges direkt genom artiklarna 154 och 155 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt.
04 03 04

Eures (Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

20 500 000

Anslag 2010

Betalningar

16 187 043

Åtaganden

19 100 000

Genomförande 2009
Betalningar

16 000 000

Åtaganden

Betalningar

19 838 034,40

15 121 217,79

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera genomförandet av den inre marknaden och den europeiska sysselsättningsstrategin för att
täcka utgifterna för inrättandet och driften av Euresnätverket.
Nätverket har till uppgift att utveckla samarbetet mellan medlemsstaterna, särskilt mellan arbetsförmedlingar i medlemsstaterna
och kommissionen i syfte
— att tillhandahålla tjänster om praktikplatser, rådgivning och information för arbetstagare i samband med anställning i en
annan medlemsstat samt för arbetsgivare som önskar rekrytera i en annan medlemsstat,
— att utbyta lediga platser på unionsnivå och över nationsgränserna, och
— att utbyta information mellan medlemsstaterna om tendenser på arbetsmarknaden och om levnads- och arbetsvillkor.
Euresnätverket kan på initiativ av vissa gränsregioner komma att omfatta särskilda samarbets- och servicestrukturer.
Eures har nära praktiska kopplingar till relevant verksamhet i kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur samt
för rättvisa, såsom Europass och Ploteus.
Nätverket ska stå som garant för att den fria rörligheten respekteras och fungerar på ett klart och tydligt sätt utan åtskillnad,
särskilt när det gäller unionsmedborgarnas tillgång till arbetstillfällen i andra medlemsstater än i hemlandet.
Anslaget ska även täcka den verksamhet som krävs för att Euresnätverket ska fungera ändamålsenligt, särskilt följande:
— Bidrag till 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 arbetsförmedlingar
i kandidatländerna.
— Åtgärder för att marknadsföra Euresnätverket hos företag och bland europeiska medborgare.
— Utveckling av särskilda samarbets- och servicestrukturer i gränsområden, i enlighet med bestämmelserna i artikel 17 b i
förordning (EEG) nr 1612/68.
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— Åtgärder för att bidra till att undanröja hinder för rörligheten, i synnerhet på området för arbetsrelaterad social trygghet.
— Bidrag till underhåll, förbättringar och kontinuerlig utveckling av datorsystem som sammankopplar Euresnätverket och de
berörda parterna. Detta inbegriper en gemensam webbportal, tillgänglig även för funktionshindrade, med flerspråkig infor
mation om lediga platser, arbetssökandes meritförteckningar, livs- och arbetsvillkor, tendenser på arbetsmarknaden, utbild
ning samt annan information om rörlighet i yrkeslivet. Denna portal bör också beakta behoven hos medborgare från
tredjeländer, i synnerhet länder som omfattas av EU:s grannskapspolitik.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”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).
Rådets förordning (EEG) nr 2434/92 av den 27 juli 1992 om ändring av del II i förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens
fria rörlighet inom gemenskapen (EGT L 245, 26.8.1992, s. 1).
Kommissionens beslut 2003/8/EG av den 23 december 2002 om tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 1612/68 med avse
ende på förmedling av lediga platser och platsansökningar (EGT L 5, 10.1.2003, s. 16).

04 03 05

Fri rörlighet för arbetstagare, samordning av de sociala trygghetssystemen och åtgärder till förmån för migrerande
arbetstagare, inklusive från tredjeländer
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

6 270 000

Anslag 2010

Betalningar

3 618 280

Åtaganden

4 874 000

Genomförande 2009
Betalningar

3 600 000

Åtaganden

3 400 000,00

Betalningar

3 051 415,15

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Analys och bedömning av de huvudsakliga tendenserna i medlemsstaterna när det gäller fri rörlighet för personer, samt
samordning av systemen för social trygghet. Finansiering av expertnätverk på de områdena.
— Analys och forskning om ny politisk utveckling inom fri rörlighet för arbetstagare, t.ex. med anknytning till övergångspe
riodernas slut och modernisering av bestämmelserna om social trygghet.
— Stöd till administrativa kommissionens och dess arbetsgruppers verksamhet och uppföljning av fattade beslut. 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 gränsöverskridande
utbyte av erfarenheter och information och utbildning som utvecklas på nationell nivå.

II/202

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 04 — SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK
KAPITEL 04 03 — ARBETA I EUROPA – SOCIAL DIALOG OCH RÖRLIGHET (forts.)

04 03 05 (forts.)

— Åtgärder syftande till att ge bättre tjänster till och informera allmänheten, bl.a. åtgärder för att kartlägga migrerande arbets
tagares problem med social trygghet och åtgärder för att påskynda och förenkla förvaltningsrutiner, analyser av hindren
för fri rörlighet och bristande samordning av systemen för social trygghet och hur detta påverkar funktionshindrade, inbe
gripet anpassning av förvaltningsrutiner till nya metoder för informationsbehandling, i syfte att förbättra systemet för för
värvande av rättigheter och beräkning av förmåner i enlighet med förordningarna (EEG) nr 1408/71, (EEG) nr 574/72, (EG)
nr 859/2003 och förordning (EG) nr 883/2004 med dess tillämpningsförordning (EG) nr 987/2009 samt förordning (EU)
nr 123/2010.
— Utveckling av information och åtgärder för att informera allmänheten om deras rättigheter vid fri rörlighet och samord
ningen av systemen för social trygghet.
— Stöd till administrativt 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 (Electronic Exchange of Social Security Information).
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”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 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen (EGT L 257,
19.10.1968, s. 2).
Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egen
företagare 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 egenföreta
gare 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 omfat
tas 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 trygghetssys
temen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till för
ordning (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 medborgar
skap inte omfattas av dessa förordningar (EUT L 344, 29.12.2010, s. 1).
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Enea, förberedande åtgärd för äldre personers aktiva åldrande och rörlighet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

250 000

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

500 000

Åtaganden

27 886,97

Betalningar

538 475,51

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera åtgärder för att främja ett aktivt åldrande, bland annat tillträde till arbetsmarknaden, i enlig
het med målen från:
— Europeiska rådet i Lissabon den 23 och 24 mars 2000, där man fastställde det strategiska målet för det kommande årti
ondet att bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar eko
nomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning.
— Europeiska rådets möte i Barcelona den 15 och 16 mars 2002, där det efterlystes en progressiv ökning av den faktiska med
elålder då människor slutar arbeta i unionen.
— Europeiska rådet i Stockholm den 23 och 24 mars 2001, där rådet och kommissionen uppmanades att gemensamt utar
beta en rapport om hur man kan förbättra arbetstagarnas deltagande och främja ett aktivt åldrande.
— Artikel 2 i fördraget enligt vilken det krävs en hög sysselsättningsnivå, en höjning av levnadsstandarden och livskvaliteten
samt ekonomisk och social sammanhållning och solidaritet mellan medlemsstaterna.
— Rådets beslut 2003/578/EG av den 22 juli 2003 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (EUT L 197,
5.8.2003, s. 13), som erinrar om de mål som fastställdes i Lissabon och Stockholm och om den demografiska utmaningen
när det gäller sysselsättningen bland äldre kvinnor och män. Riktlinje 5 hänvisar specifikt till behovet av att öka utbudet av
arbetskraft och främja ett aktivt åldrande.
— Rådets rekommendation 2003/579/EG av den 22 juli 2003 om genomförandet av medlemsstaternas sysselsättningspolitik
(EUT L 197, 5.8.2003, s. 22), i vilken det fastställs vissa åtgärder som ska vidtas när det gäller utbudet av arbetskraft och ett
aktivt åldrande.
Det är också avsett att finansiera åtgärder för att främja etableringen av utbytesprogram för äldre genom specialiserade organi
sationer som bland annat arbetar med att utveckla resurser för rörlighet och med att anpassa infrastruktur, till exempel på rese
området, i enlighet med följande resolutioner:
— Europaparlamentets resolution av den 11 april 2002 om FN:s andra världskongress om åldrande (Madrid den 8–12 april
2002) (EUT C 127 E, 29.5.2003, s. 675), i vilken vikten av att stödja program som främjar äldre personers rörlighet (sär
skilt punkterna 13 och 14) betonades.
— Europaparlamentets resolution av den 15 december 2000 om kommissionens meddelande ”Mot ett Europa för alla åldrar
– att främja välfärd och solidaritet mellan generationerna” (EGT C 232, 17.8.2001, s. 381).
Hälsotjänster av hög kvalitet och ökad livslängd i medlemsstaterna har skiftat fokuseringen inom den ekonomiska politiken från
de sociala trygghetssystemen till de äldres medverkan i olika aktiviteter. Förberedande åtgärder krävs för att utforma de politiska
instrument som bäst kan lösa detta problem.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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Analyser och undersökningar som rör den sociala situationen, befolkningsutvecklingen och familjefrågor
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

4 860 000

3 427 844

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

3 876 000

3 400 000

Åtaganden

3 849 736,02

Betalningar

3 439 717,12

Anmärkningar
I enlighet med artikel 161 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kan Europaparlamentet uppmana kommissionen
att lämna rapporter om särskilda problem som gäller sociala förhållanden. Kommissionen utarbetar varje år en rapport om
sociala förhållanden, och vartannat år en rapport om demografiska förändringar och dessas konsekvenser.
I synnerhet kommer följande mål att 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/invandrare och situationen för informella omsorgsgivare.
— Analys av befolkningsutvecklingens effekter för unionens och medlemsstaternas politik, åtgärder och program och formu
lering av rekommendationer för att anpassa den nationella och den europeiska ekonomiska politiken och övrig politik,
åtgärder och program för att avvärja de negativa konsekvenserna av samhällets åldrande.
— Analys av sambanden mellan förändringarna inom kärnfamiljerna och befolkningsutvecklingen, kartläggning av förhål
landena mellan teknikens utveckling (inverkan på kommunikationsteknik, geografisk rörlighet och rörlighet på arbets
marknaden) och effekterna för hushållen och samhället i allmänhet.
— 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 rät
tigheter), såväl när det gäller varor som tjänster, med beaktande av nya sociala utmaningar, befolkningsutvecklingen och
de förändrade relationerna mellan generationerna.
— Utveckling av lämpliga metodiska redskap (till exempel sociala indikatorer och simuleringsteknik) för att ge en fast kvan
titativ och vetenskaplig grund för rapporter om den sociala situationen, den sociala tryggheten och den sociala integrationen.
— Familje- och barnfrågor bör beaktas vid genomförandet av viss unionspolitik, till exempel fri rörlighet för personer och jäm
ställdhet mellan kvinnor och män.
Referensrättsakter
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 159 och 161.
04 03 09

Pilotprojekt – Utstationerade arbetstagares arbets- och levnadsvillkor
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

700 000

Åtaganden

1 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

1 700 000

Åtaganden

939 897,80

Betalningar

142 759,57

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera initiativ som bidrar till att undersöka hur utstationerade arbetstagares arbets- och levnads
villkor verkligen ser ut och hur medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter och arbetsmiljöinspektionerna arbetar i praktiken.
Pilotprojektet är inriktat på ett fåtal specifika sektorer med ett stort antal utstationerade arbetstagare, t.ex. byggbranschen, jord
bruket och sjukvården.
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Pilotprojektet syftar till att
— främja utbyte av relevant information, inrätta bästa praxis och offentliggöra en översikt över det aktuella läget i
medlemsstaterna,
— granska frågor och svårigheter som kan uppstå vid den praktiska tillämpningen av lagstiftningen om utstationering av
arbetstagare samt den praktiska uppföljningen av denna lagstiftning.
De aktuella åtgärderna kommer att omfatta utbyte av information om utstationerade arbetstagare med inriktning på
— avvikelser mellan deras löner och ersättningen till de arbetstagare som har en liknande anställning i värdlandet,
— avvikelser mellan den arbetstid de faktiskt tillbringar på arbetet och den arbetstid som anges i kontraktet,
— deras faktiska semesterersättning,
— deras levnadsförhållanden, inklusive hälso- och säkerhetsförhållanden på arbetsplatsen,
— deras kontrakt och längden på deras utstationering,
— deras fackföreningsrepresentation i värdlandet,
— hur inspektioner arbetar och hur ofta de genomför kontroller.
Rättslig grund
Pilotprojekt i den mening som avses i artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med
budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
04 03 10

Pilotprojekt – Sysselsättningsbevarande åtgärder
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

—

700 000

Åtaganden

1 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

600 000

Anmärkningar
Anslaget ska finansiera initiativ för att granska i vilken utsträckning arbetstillfällen som har äventyrats av den finansiella krisen
kan bevaras genom arbetstidsförkortning och internutbildning. Pilotprojektet syftar till att
— främja utbyte av relevant information och fastställa och offentliggöra bästa praxis,
— granska frågor och problem som eventuellt skulle kunna uppstå när sådan praxis tillämpas.
Åtgärder ska finansieras för att
— granska i vilken utsträckning införandet av tillfällig arbetstidsförkortning, med statligt finansiellt stöd, är en lämplig metod
i en sådan finansiell och ekonomisk situation för att bevara arbetstillfällen utan att snedvrida konkurrensen,
— fastställa möjligheterna till framgång med en åtgärd som går ut på att skicka arbetstagare som riskerar att sägas upp på
kompetenshöjande utbildning,
— bedöma vilka konkreta arbetsmarknadsåtgärder som bör vidtas, och på vilken nivå, för att undvika att särskilt ungdoms
arbetslösheten ökar,
— granska hur sådana arbetsmarknadspolitiska åtgärder ändrar de berörda personernas levnads- och arbetsförhållanden.

II/206

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 04 — SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK
KAPITEL 04 03 — ARBETA I EUROPA – SOCIAL DIALOG OCH RÖRLIGHET (forts.)

04 03 10 (forts.)

Rättslig grund
Pilotprojekt i den mening som avses i artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med
budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
04 03 11

Pilotprojekt – Ökad rörlighet och integration för arbetstagare i unionen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

—

700 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

1 000 000

Åtaganden

Betalningar

500 000

Anmärkningar
Detta anslag ska användas för att inleda ett system för rörlighet och integration på unionsnivå i syfte att stödja migrerande arbets
tagare och därmed främja de positiva effekterna av arbetskraftsrörlighet inom unionen. Särskilt uppmärksamhet ska fästas vid
att underlätta rörligheten för sårbara grupper av befolkningen, vilket Europaparlamentet efterlyste i sin resolution av den
18 december 2008 om EU:s handlingsplan för rörlighet för arbetstagarna (2007–2010). Med ett sådant system kommer det att
bli lättare att åtgärda de ofördelaktiga villkor som gäller för rörliga arbetstagares integration i värdlandet, inbegripet olika sociala
svårigheter som de stöter på, och att hjälpa dem att eventuellt återvända till sitt ursprungsland. I detta syfte kommer två olika
typer av åtgärder att prövas:
— Inrättande av nätverk och partnerskap bestående av aktörer som verkar på de områden som främst berörs av arbetstagar
migrationen inom unionen.
— Inrättande av (gemensamma) rådgivningsstrukturer för att tillmötesgå de många behoven hos unionens mest utsatta
migranter.
Systemet kommer därmed att stödja medlemsstaterna i utvecklingen av strategier för integration och social delaktighet i syfte
att hantera de sociala svårigheterna och dra nytta av rörlighetens övergripande fördelar för ekonomin och arbetsmarknaden.
Systemets pilotfas kommer även att göra det möjligt för berörda parter att bygga ut sin verksamhet och förbereda för eventuell
framtida finansiering från Europeiska socialfonden.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
04 03 12

Pilotprojekt – Heltäckande samarbete mellan offentliga myndigheter, vinstdrivande företag och ideella företag om integre
ring av personer i samhället och på arbetsmarknaden
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

1 000 000

1 000 000

Åtaganden

1 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 500 000

Anmärkningar
Pilotprojektet syftar till att
— utvidga antalet sysselsättningssektorer genom vilka sårbara grupper kan integreras i samhället och på arbetsmarknaden
(jordbruket, industrin, handeln etc.),
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— inrätta nätverk mellan offentliga myndigheter, vinstdrivande företag och ideella företag som har ett nyskapande perspektiv
på styrelseformer och utformning av välfärdsindikatorer som kan användas för att mäta effekterna inom målgrupperna.
Projektet omfattar följande:
— Göra företagare medvetna om deras sociala ansvar genom stöd till företag som ägnar sig åt att integrera människor på
arbetsmarknaden.
— Förslag till effektiva och verkningsfulla lösningar på socioekonomiska problem som upplevs av varje specifikt område och
målgrupp, som har sin utgångspunkt i samarbete mellan offentliga myndigheter, vinstdrivande företag och ideella företag.
— Framtagande av kvalitativa och kvantitativa resultat som mäts i termer av högre sysselsättningsnivåer och stabilare arbets
tillfällen, sysselsättning bland kvinnor samt integrering på arbetsmarknaden av missgynnade grupper.

04 03 13

Förberedande åtgärd – Ditt första Eures-jobb
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

4 000 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2 000 000

Anmärkningar
Ny artikel
Syftet med denna förberedande åtgärd är att ge ungdomar fler sysselsättningsmöjligheter samt att främja och underlätta för dem
att få praktiktjänstgöring i samtliga medlemsstater. Med hjälp av Eures arbetsförmedlingar kommer praktikplaceringstjänster att
erbjudas som öppnar upp för sysselsättningsmöjligheter över hela unionen. Företag, i synnerhet små och medelstora företag,
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, som ska få stöd för att minska kostnaderna för
gränsöverskridande anställningar, som i huvudsak är mest kännbara för mindre företag.
Stödberättigande arbetstillfällen:
”Ditt första Eures-jobb” kommer att erbjuda ungdomar lärlingsutbildning, en första arbetslivserfarenhet eller specialiserade arbe
ten. Programmet kommer inte att stödja situationer där arbetstillfällen ersätts, osäkra anställningar eller arbeten som på något
sätt strider mot den nationella arbetsrättslagstiftningen.
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 vara minst sex månader.

II/208

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 04 — SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK
KAPITEL 04 03 — ARBETA I EUROPA – SOCIAL DIALOG OCH RÖRLIGHET (forts.)

04 03 13 (forts.)

Följande kostnader kommer att täckas:
— Kostnader för rekryteringsprocessen och ett rekryteringsbidrag som beviljas av den Eures-medlemsstat som är
destinationsland.
— Ett ekonomiskt bidrag för att arbetsgivaren ska betala den rörliga arbetstagarens integrationskostnader (till exempel intro
duktionskurser, språkkurser, administrativt stöd m.m.) efter att rekryteringsprocessen har slutförts.
— Den arbetssökandes kostnader för resa och uppehälle för den första intervjun och kostnaderna för att flytta utomlands.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
04 03 14

Pilotprojekt – Social solidaritet för social integration
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 000 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

500 000

Anmärkningar
Ny artikel
Syftet med detta pilotprojekt är att stödja och främja förstärkningen av en aktiv unionsintegrationsstrategi som säkerställer att
alla människor förfogar över de resurser som behövs för att föra en människovärdig tillvaro i samtliga medlemsstater.
Pilotprojektet ska finansiera skapandet av ett nätverk för att underlätta utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna, lokala
och regionala myndigheter, fackföreningar och sammanslutningar av nationella minimiinkomstsystem. De uppgifter som sam
las in och byts ut bör också underlätta utarbetandet av en undersökning om möjliga gemensamma åtgärder för en
minimiinkomst.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

04 04

SYSSELSÄTTNING, SOCIAL
SOLIDARITET OCH JÄM
STÄLLDHET

04 04 01

Progress

04 04 01 01

Sysselsättning

1.1

19 787 500

18 091 401

23 400 000

19 000 000

22 839 918,15

13 644 597,39

04 04 01 02

Socialt skydd och social integra
tion
1.1

27 755 000

25 232 743

32 450 000

25 000 000

30 693 236,80

22 585 865,01

04 04 01 03

Arbetsvillkor

1.1

8 425 000

8 093 521

10 320 000

7 500 000

11 652 418,19

7 380 312,48

04 04 01 04

Antidiskriminering och mång
fald

1.1

20 137 500

17 139 222

24 050 000

19 000 000

22 720 684,48

18 843 183,73

04 04 01 05

Jämställdhet

1.1

11 790 000

9 521 790

13 470 000

10 000 000

12 966 401,61

10 698 941,—

04 04 01 06

Stöd till genomförande

1.1

1 355 000

1 142 615

1 750 000

1 500 000

1 393 077,54

853 514,31

89 250 000

79 221 292

105 440 000

82 000 000 102 265 736,77

74 006 413,92

Artikel 04 04 01 – Delsumma
04 04 02

Europeiska
jämställdhetsinstitutet

04 04 02 01

Europeiska
jämställdhetsinstitutet – Bidrag
till avdelningarna 1 och 2

1.1

3 390 000

3 390 000

3 440 000

3 440 000

3 159 555,24

313 339,76

Europeiska
jämställdhetsinstitutet – Bidrag
till avdelning 3

1.1

4 140 000

4 140 000

3 500 000

3 500 000

0,—

0,—

7 530 000

7 530 000

6 940 000

6 940 000

3 159 555,24

313 339,76

04 04 02 02

Artikel 04 04 02 – Delsumma
04 04 03

Europeiska fonden för
förbättring av levnads- och
arbetsvillkor

04 04 03 01

Europeiska fonden för
förbättring av levnads- och
arbetsvillkor – Bidrag till
avdelningarna 1 och 2

1.1

13 040 000

13 040 000

12 900 000

12 900 000

12 650 000,—

12 650 000,—

Europeiska fonden för
förbättring av levnads- och
arbetsvillkor – Bidrag till
avdelning 3

1.1

7 170 000

7 170 000

6 167 159

6 167 159

6 800 000,—

6 800 000,—

20 210 000

20 210 000

19 067 159

19 067 159

19 450 000,—

19 450 000,—

04 04 03 02

Artikel 04 04 03 – Delsumma
04 04 04

Europeiska arbetsmiljöbyrån

04 04 04 02

Europeiska arbetsmiljöbyrån –
Bidrag till avdelningarna 1
och 2

1.1

6 900 000

6 900 000

6 750 000

6 750 000

6 600 000,—

5 978 613,—

Europeiska arbetsmiljöbyrån –
Bidrag till avdelning 3

1.1

7 416 000

7 416 000

6 993 434

6 993 434

7 200 000,—

6 538 556,—

14 316 000

14 316 000

13 743 434

13 743 434

13 800 000,—

12 517 169,—

04 04 04 03

Artikel 04 04 04 – Delsumma
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1.1

—

—

—

—

0,—

0,—

04 04 06

Europeiska året för lika möjlig
heter för alla 2007
1.1

—

—

—

p.m.

0,—

62 995,54

04 04 07

Slutförande av tidigare pro
gram

—

1 782,—

3 374 758,15

04 04 08

Pilotprojekt – Främjande av
omvandling av tillfälliga
anställningar till anställningar
med rättigheter
1.1

04 04 09

Stöd till de löpande kostna
derna för plattformen för euro
peiska icke-statliga
organisationer på det sociala
området
3.2

p.m.

p.m.

p.m.

150 000

680 000,—

631 783,06

04 04 10

Pilotprojekt – Stöd för arbets
tagare i samband med industri
förändringar
1.1

—

p.m.

p.m.

500 000

0,—

199 673,60

04 04 11

Pilotprojekt – Förebyggande av
övergrepp mot äldre
1.1

—

04 04 12

Europeiska året för bekämp
ning av fattigdom och social
utestängning 2010

1.1

p.m.

04 04 13

Pilotprojekt – Anställning av
personer med autism

1.1

—

04 04 15

Det europeiska instrumentet
Progress för mikrokrediter

1.1

04 04 05

Pilotprojekt – Integrering av
åtgärder för funktionshin
drade: uppföljning av Europe
iska handikappåret

1.1

1 000 000

24 750 000

1 428 268

700 000

Progress

04 04 01 01

Sysselsättning

1 000 000

1 000 000

1 500 000

869 499,65

203 864,95

3 332 626

10 500 000

7 000 000

6 501 409,20

2 046 539,—

700 000

1 000 000

600 000

23 566 430

p.m.

25 000 000
25 000 000

25 000 000

157 056 000

151 704 616

158 690 593
25 000 000

151 704 616

p.m.

25 000 000
23 566 430

Reserver (40 02 41)

04 04 01

1 000 000

24 750 000

157 056 000

3 000 000

Betalningar

700 000

Reserver (40 02 41)

Kapitel 04 04 – Totalt

—

Åtaganden

183 690 593

135 500 593 146 727 982,86 112 806 536,98
25 000 000
160 500 593 146 727 982,86 112 806 536,98

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

19 787 500

Anslag 2010

Betalningar

18 091 401

Åtaganden

23 400 000

Genomförande 2009
Betalningar

19 000 000

Åtaganden

Betalningar

22 839 918,15

13 644 597,39

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka stöd till genomförandet av Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning och den europeiska
sysselsättningsstrategin samt bidra till att nå Europa 2020-målen genom följande:
— Öka kunskaperna om sysselsättningsläget och sysselsättningsutsikterna, särskilt genom analyser och undersökningar och
genom utarbetande av statistik och gemensamma indikatorer inom ramen för den europeiska sysselsättningsstrategin.
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— Övervaka och utvärdera genomförandet av de europeiska sysselsättningsriktlinjerna och rekommendationerna och deras
effekter, särskilt genom den gemensamma sysselsättningsrapporten, samt analysera samspelet mellan den europeiska sys
selsättningsstrategin och den allmänna ekonomiska och sociala politiken och andra politikområden.
— Organisera erfarenhetsutbyten om strategier, god praxis och nya metoder, införliva utsatta gruppers behov, t.ex. funktions
hindrade personers, i all politik samt främja ömsesidigt lärande med anknytning till den europeiska sysselsättningsstrategin
och Europa 2020.
— Upplysa, sprida information och främja debatten om sysselsättningsfrågor, sysselsättningspolitik och genomförandet av de
nationella reformprogrammen, t.ex. bland aktörer på regional och lokal nivå, arbetsmarknadens parter, det civila samhället
och andra berörda parter.
— Inrätta och organisera nätverk och regelbundet utbyte med internationella organisationer som är verksamma inom områ
det sysselsättning och sociala frågor, såsom OECD och ILO, för att se till att unionens interna och externa politik är enhet
lig på detta område.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unions-/gemenskapsprogrammen 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 18.1 d i budgetförordningen.
I enlighet med kommissionens uttalande till 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) har en tillräcklig oallokerad marginal under utgiftstaket i rubrik 1a ställts till förfogande, genom vilken budgetmyndigheten
(dvs. Europaparlamentet och rådet) kan besluta att öka anslaget till programmet Progress med högst 20 000 000 EUR under
åren 2011–2013 i överensstämmelse med punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparla
mentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 139, 14.6.2006, s. 1).
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av ett gemenskapsprogram för
sysselsättning och social solidaritet – Progress (EUT L 315, 15.11.2006, s. 1).
04 04 01 02

Socialt skydd och social integration
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

27 755 000

Anslag 2010

Betalningar

25 232 743

Åtaganden

32 450 000

Genomförande 2009
Betalningar

25 000 000

Åtaganden

Betalningar

30 693 236,80

22 585 865,01

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka stöd till genomförandet av den öppna samordningsmetoden i frågor som rör socialt skydd och
social integration genom följande:
— Öka kunskaperna om policyfrågor och problem som rör fattigdom och social utestängning, pensioner, vård och långtids
vård (formell och informell), särskilt genom analyser och undersökningar och genom utarbetande av statistik och gemen
samma indikatorer inom ramen för den öppna samordningsmetoden i frågor som rör socialt skydd och social integration.
— Övervaka och utvärdera genomförandet av den öppna samordningsmetoden i frågor som rör socialt skydd och social inte
gration med dess effekter på nationell nivå och unionsnivå samt analysera samspelet mellan denna öppna samordnings
metod och andra politikområden.
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— Organisera utbyten av erfarenhet om strategier, god praxis och nya metoder, införliva utsatta gruppers behov, t.ex. funk
tionshindrade personers, i all politik samt främja ömsesidigt lärande med anknytning till frågor som rör socialt skydd och
social integration.
— Upplysa, sprida information och främja debatten om problem och strategiska frågor som tas upp inom ramen för unio
nens samordningsförfarande för socialt skydd och social integration, t.ex. bland nationella, regionala och lokala aktörer,
arbetsmarknadens parter, det civila samhället och andra berörda parter samt en bredare allmänhet, i syfte att öka proces
sens synlighet, främja ambitiösa målsättningar och skärpa fokuseringen på genomförandet av politiken.
— Bygga upp centrala unionsnätverks kapacitet i syfte att stödja och påskynda utvecklingen och förbättra genomförandet och
samstämmigheten när det gäller unionens interna och externa politiska mål och strategier för socialt skydd och social inte
gration, även i samarbete med internationella aktörer såsom OECD, ILO and WTO.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unions-/gemenskapsprogrammen 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 18.1 d i budgetförordningen.
I enlighet med kommissionens uttalande till 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) har en tillräcklig oallokerad marginal under utgiftstaket i rubrik 1a ställts till förfogande, genom vilken budgetmyndigheten
(dvs. Europaparlamentet och rådet) kan besluta att öka anslaget till programmet Progress med högst 20 000 000 EUR under
åren 2011–2013 i överensstämmelse med punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparla
mentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 139, 14.6.2006, s. 1).
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av ett gemenskapsprogram för
sysselsättning och social solidaritet – Progress (EUT L 315, 15.11.2006, s. 1).
04 04 01 03

Arbetsvillkor
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

8 425 000

Anslag 2010

Betalningar

8 093 521

Åtaganden

10 320 000

Genomförande 2009
Betalningar

7 500 000

Åtaganden

11 652 418,19

Betalningar

7 380 312,48

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att främja förbättringar av arbetsmiljön och arbetsvillkoren, inklusive anpassningar till förändringar, hälsa
och säkerhet i arbetet, genomförande av en adekvat nivå av anpassning för funktionshindrade arbetstagare samt åtgärder som
gör det möjligt att förena arbete med familjeliv (t.ex. för informella vårdgivare) genom följande:
— Öka kunskapen om situationen med avseende på arbetsvillkor, särskilt genom analyser och undersökningar, genom utveck
ling av statistik och indikatorer, genom bedömning av inverkan av befintlig lagstiftning, politik och rutiner samt genom
nya förslag till förbättringar.
— Stöd till genomförandet av EU:s arbetsrätt genom effektiv övervakning, seminarier för dem som arbetar på området, utar
betande av handböcker och nätverksarbete mellan specialiserade organ och juridiska experter, inklusive arbetsmarknadens
parter.
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— Förebyggande åtgärder och arbete för ökad hälsa och säkerhet i arbetet, särskilt med tanke på den åldrande arbetskraften.
— Upplysning, utbyte av bästa praxis, informationsspridning och främjande av debatten om problem och strategiska frågor
som rör arbetsvillkor, inklusive bland arbetsmarknadens parter.
— Förstärkning av samarbetet mellan aktörer inom den inre och yttre dimensionen av sysselsättnings- och socialpolitiken
inom och utanför unionsinstitutionerna för att garantera bättre enhetlighet för unionens interna och externa politik på detta
område.
— Inrättande av internationella samarbetsnätverk för att sprida information om arbetstagarnas rättigheter till regeringar,
arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer samt allmänheten för att förbättra genomförandet av ILO:s grundläggande kon
ventioner och agendan för anständiga arbetsvillkor.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unions-/gemenskapsprogrammen 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 18.1 d i budgetförordningen.
I enlighet med kommissionens uttalande till 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) har en tillräcklig oallokerad marginal under utgiftstaket i rubrik 1a ställts till förfogande, genom vilken budgetmyndigheten
(dvs. Europaparlamentet och rådet) kan besluta att öka anslaget till programmet Progress med högst 20 000 000 EUR under
åren 2011–2013 i överensstämmelse med punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparla
mentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 139, 14.6.2006, s. 1).
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av ett gemenskapsprogram för
sysselsättning och social solidaritet – Progress (EUT L 315, 15.11.2006, s. 1).
04 04 01 04

Antidiskriminering och mångfald
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

20 137 500

Anslag 2010

Betalningar

17 139 222

Åtaganden

24 050 000

Genomförande 2009
Betalningar

19 000 000

Åtaganden

Betalningar

22 720 684,48

18 843 183,73

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att stödja en effektiv tillämpning av principen om icke-diskriminering och främja integrering av denna
princip i all unionspolitik genom följande:
— Öka kunskapen om situationen i fråga om diskriminering vad gäller alla utsatta grupper, särskilt genom analyser och under
sökningar och genom utveckling av statistik och indikatorer, samt genom bedömning av inverkan av befintlig lagstiftning,
politik och rutiner.
— Stödja genomförandet av unionslagstiftningen mot diskriminering genom effektiv övervakning, seminarier för dem som
arbetar på området och nätverksarbete mellan specialiserade organ som arbetar med antidiskriminering samt informations
kampanjer för allmänheten om unionens direktiv mot diskriminering 2000/43/EG, 2000/78/EG och 2004/113/EG.
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— Upplysa, sprida information och främja debatten om problem och strategiska frågor som rör diskriminering och integre
ring av åtgärder mot diskriminering i all unionspolitik, inklusive bland icke-statliga organisationer som arbetar med anti
diskriminering, regionala och lokala aktörer, arbetsmarknadens parter och andra berörda parter.
— Bygga upp kapaciteten hos centrala unionsnätverk i syfte att stödja och vidareutveckla unionspolitiska mål och strategier.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unions-/gemenskapsprogrammen och 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 18.1 d i budgetförordningen.
I enlighet med kommissionens uttalande till 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) har en tillräcklig oallokerad marginal under utgiftstaket i rubrik 1a ställts till förfogande, genom vilken budgetmyndigheten
(dvs. Europaparlamentet och rådet) kan besluta att öka anslaget till programmet Progress med högst 20 000 000 EUR under
åren 2011–2013 i överensstämmelse med punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparla
mentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 139, 14.6.2006, s. 1).
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av ett gemenskapsprogram för
sysselsättning och social solidaritet – Progress (EUT L 315, 15.11.2006, s. 1).
04 04 01 05

Jämställdhet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

11 790 000

Anslag 2010

Betalningar

9 521 790

Åtaganden

13 470 000

Genomförande 2009
Betalningar

10 000 000

Åtaganden

Betalningar

12 966 401,61

10 698 941,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att stödja en effektiv tillämpning av jämställdhetsprincipen och främja integrering av denna princip i all
unionspolitik genom följande:
— Öka kunskaperna om situationen med avseende på jämställdhetsfrågor och integrering av jämställdhetsperspektiv, särskilt
genom analyser och undersökningar, utbyte av bästa praxis, genom utarbetande av statistik och, i lämpliga fall, indikato
rer, i avsikt att bland annat uppvärdera arbetet för att främja jämställdhet, där syftet är att främja lika lön mellan män och
kvinnor, samt bedöma effektiviteten och verkningarna av befintlig lagstiftning, politik och praxis.
— Stödja genomförandet av unionens jämställdhetslagstiftning genom effektiv övervakning, seminarier för dem som arbetar
på området och nätverksarbete mellan specialiserade jämställdhetsorgan.
— Upplysa, sprida information, stärka kommunikationen och främja debatten om problem och strategiska frågor som rör jäm
ställdhet, inklusive om vikten av att förena arbete med familjeliv (t.ex. för informella omsorgsgivare), och integrering av
jämställdhetsperspektiv.
— Bygga upp kapaciteten hos centrala unionsnätverk i syfte att stödja och vidareutveckla unionspolitiska mål och strategier
för jämställdhet.
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Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unions-/gemenskapsprogrammen 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 18.1 d i budgetförordningen.
I enlighet med kommissionens uttalande till 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) har en tillräcklig oallokerad marginal under utgiftstaket i rubrik 1a ställts till förfogande, genom vilken budgetmyndigheten
(dvs. Europaparlamnetet och rådet) kan besluta att öka anslaget till programmet Progress med högst 20 000 000 EUR under
åren 2011–2013 i överensstämmelse med punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparla
mentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 139, 14.6.2006, s. 1).
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av ett gemenskapsprogram för
sysselsättning och social solidaritet – Progress (EUT L 315, 15.11.2006, s. 1).

04 04 01 06

Stöd till genomförande
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 355 000

Anslag 2010

Betalningar

1 142 615

Åtaganden

1 750 000

Genomförande 2009
Betalningar

1 500 000

Åtaganden

1 393 077,54

Betalningar

853 514,31

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att främja genomförandet av programmet som särskilt ska täcka utgifter för den årliga utvärderingen och
det årliga forumet om den socialpolitiska agendan (Progress), som främjar dialog mellan samtliga aktörer på alla nivåer, offent
liggör resultatet av programmet och diskuterar framtida prioriteringar, särskilt avseende nästa programperiod (2014–2020).
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unions-/gemenskapsprogrammen 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 18.1 d i budgetförordningen.
I enlighet med kommissionens uttalande till 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) har en tillräcklig oallokerad marginal under utgiftstaket i rubrik 1a ställts till förfogande, genom vilken budgetmyndigheten
(dvs. Europaparlamentet och rådet) kan besluta att öka anslaget till programmet Progress med högst 20 000 000 EUR under
åren 2011–2013 i överensstämmelse med punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparla
mentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 139, 14.6.2006, s. 1).
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Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av ett gemenskapsprogram för
sysselsättning och social solidaritet – Progress (EUT L 315, 15.11.2006, s. 1).
04 04 02

Europeiska jämställdhetsinstitutet

04 04 02 01

Europeiska jämställdhetsinstitutet – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

3 390 000

3 390 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

3 440 000

3 440 000

Åtaganden

Betalningar

3 159 555,24

313 339,76

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka personalkostnader och administrativa utgifter.
Institutet ska underrätta budgetmyndigheten om överföringar mellan driftsutgifter och administrativa utgifter.
Kommissionen åtar sig att om institutet begär det underrätta budgetmyndigheten om överföringar mellan driftsanslag och admi
nistrativa anslag.
Institutets tjänsteförteckning anges i delen ”Personal som omfattas av tjänsteförteckningen” i avsnitt III – kommissionen
(volym 3).
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), har institutet sitt säte i Vilnius.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jäm
ställdhetsinstitut (EUT L 403, 30.12.2006, s. 9).
04 04 02 02

Europeiska jämställdhetsinstitutet – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

4 140 000

Anslag 2010

Betalningar

4 140 000

Åtaganden

3 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

3 500 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förberedelse och genomförande av institutets årliga arbetsprogram.
Institutets övergripande mål är att bidra till och stärka främjandet av jämställdhet, bland annat genom att jämställdhetsaspekten
arbetas in i all unionspolitik och därav följande nationell politik, genom att könsdiskriminering bekämpas och genom att uni
onsmedborgarnas medvetenhet om jämställdhet ökas, vilket utförs genom att institutet ger tekniskt stöd till unionsinstitutio
nerna, särskilt kommissionen, och medlemsstaternas myndigheter.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jäm
ställdhetsinstitut (EUT L 403, 30.12 2006, s. 9).
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Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

04 04 03 01

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

13 040 000

13 040 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

12 900 000

12 900 000

Åtaganden

Betalningar

12 650 000,00

12 650 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka fondens utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Ett belopp på 1 000 000 EUR är avsett för den analys som ska utföras av Europeiskt centrum för övervakning av förändringar,
i enlighet med beslutet av Europeiska rådet i Nice den 7–9 december 2000, med sikte på att förstå, förutse och bemöta tekniska,
sociala och ekonomiska utvecklingstendenser.
Fonden ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om fonden begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för
driftsutgifter och administrativa utgifter.
Fondens tjänsteförteckning finns i delen ”Personal som omfattas av tjänsteförteckningen” i avsnitt III – kommissionen (volym 3).
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 04 03 02

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

7 170 000

Anslag 2010

Betalningar

7 170 000

Åtaganden

6 167 159

Genomförande 2009
Betalningar

6 167 159

Åtaganden

6 800 000,00

Betalningar

6 800 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är bara avsett att täcka fondens driftsutgifter när det gäller arbetsprogrammet (avdelning 3).
En del av detta anslag är avsett för verksamheten vid Europeiskt centrum för övervakning av förändringar, i enlighet med beslu
tet av Europeiska rådet i Nice den 7–9 december 2000, med sikte på att förstå, förutse och bemöta tekniska, sociala och eko
nomiska utvecklingstendenser. För detta ändamål måste information av hög kvalitet samlas in, behandlas och analyseras.
För detta ändamål har 1 000 000 EUR reserverats för att finansiera verksamheten vid Europeiskt centrum för övervakning av
förändringar.
Vidare ska anslaget täcka studier om följderna av ny teknik på arbetsplatsen och om arbetsskador, exempelvis följderna av repe
titiva rörelser när en arbetsuppgift utförs.
En del av anslaget ska användas för insatser på tre viktiga familjerelaterade områden:
— Familjevänlig politik på arbetsplatsen (balans mellan arbete och privatliv, arbetsförhållanden, etc.).
— Faktorer som påverkar familjers situation när det gäller subventionerade bostäder (tillgång till anständiga bostäder för
familjer).
— Livslångt stöd till familjer för exempelvis barnomsorg och andra frågor som faller inom fondens mandat.
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).
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Europeiska arbetsmiljöbyrån

04 04 04 02

Europeiska arbetsmiljöbyrån – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

6 900 000

6 900 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

6 750 000

6 750 000

Åtaganden

6 600 000,00

Betalningar

5 978 613,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka byråns utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
Byråns tjänsteförteckning finns i delen ”Personal som omfattas av tjänsteförteckningen” i avsnitt III – kommissionen (volym 3).
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
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 04 04 03

Europeiska arbetsmiljöbyrån – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

7 416 000

Anslag 2010

Betalningar

7 416 000

Åtaganden

6 993 434

Genomförande 2009
Betalningar

6 993 434

Åtaganden

7 200 000,00

Betalningar

6 538 556,00

Anmärkningar
Detta anslag är bara avsett att täcka de av byråns driftsutgifter som rör arbetsprogrammet (avdelning 3).
Arbetsmiljöbyrån ska förse unionsorganen, medlemsstaterna och övriga berörda med alla relevanta tekniska, vetenskapliga och
ekonomiska uppgifter på arbetsmiljöområdet.
1 000 000 EUR har anslagits till ett program för små och medelstora företag.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Unionens bidrag för 2010 uppgår till totalt 14 540 000 EUR. Ett belopp på 224 000 EUR från överföring av överskott ska läg
gas till beloppet 14 316 000 EUR som anges 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 små och medelstora företag,
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— inrättande av ett ”riskcentrum”, som stöds genom insamling av god praxis i företag eller branscher,
— även i samarbete med Internationella arbetsorganisationen, anordnande av utbyte av erfarenheter, information och god
praxis,
— integrering av kandidatländerna i informationsnäten och utarbetande av lämpliga instrument för deras specifika situation,
— organisation av Europeiska arbetsmiljöveckan, med inriktning på specifika risker och på användarnas och mottagarnas
behov.
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 04 05

Pilotprojekt – Integrering av åtgärder för funktionshindrade: uppföljning av Europeiska handikappåret
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd att finansiera initiativ för genomförande av särskilda åtgärder i syfte att integrera politik för funktions
hindrade i all relevant unionspolitik som en del av uppföljningen av Europeiska handikappåret:
— Främja större samarbete med samtliga organ som arbetar med handikappfrågor, inbegripet det civila samhället.
— Stödja analysen av faktorer och politik som rör funktionshinder, inbegripet uppgiftsinsamling, konsekvensanalyser av funk
tionshinder samt utveckling av indikatorer och riktmärken för att mäta i vilken utsträckning handikappolitiken integreras
i hela gemenskapen.
— Stödja integreringen av handikappfrågor i utarbetandet av nationella handlingsplaner rörande social utslagning och
fattigdom.
— Främja utbytet av goda rutiner när det gäller kapacitetsuppbyggnad och utbildning av funktionshindrade personer i syfte
att främja positiv särbehandling så att funktionshindrade och deras familjer bereds lika möjligheter.
Medel som tidigare anslagits för att täcka utgifter med anknytning till genomförandet av Europeiska handikappåret 2003.
Rättslig grund
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 19.
Rådets beslut 2001/903/EG av den 3 december 2001 om Europeiska handikappåret 2003 (EGT L 335, 19.12.2001, s. 25).
Rådets resolution av den 15 juli 2003 om främjande av sysselsättning och social integrering för personer med funktionshinder
(EUT C 175, 24.7.2003, s. 1).
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Europeiska året för lika möjligheter för alla 2007
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

62 995,54

Anmärkningar
Genom Europeiska året för lika möjligheter för alla gavs stöd till åtgärder som syftade till att öka medvetenheten om vikten av
att arbeta för ett samhälle med större sammanhållning som värdesätter olikheter och respekterar unionens regelverk för jäm
likhet och icke-diskriminering samt till att stimulera debatt och dialog i frågor som är viktiga för att åstadkomma ett rättvist
samhälle.
I enlighet med beslut nr 771/2006/EG var detta anslag avsett att stödja nationell verksamhet som medlemsstaterna bedrev i
enlighet med sina nationella strategier och prioriteringar för Europeiska året och att täcka kostnaderna för organisation av den
avslutande unionskonferens som anordnas av unionens ordförandeland. En del av anslaget kommer också att täcka kostna
derna för en Eurobarometerundersökning som ska mäta tendenser och framsteg som är ett resultat av Europeiska året.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 771/2006/EG av den 17 maj 2006 om inrättande av Europeiska året för lika möjlig
heter för alla (2007) – På väg mot ett rättvist samhälle (EUT L 146, 31.5.2006, s. 1).
04 04 07

Slutförande av tidigare program
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

1 428 268

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

3 000 000

Åtaganden

1 782,00

Betalningar

3 374 758,15

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år under de tidigare artiklarna och punkterna.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Kandidatländerna får använda föranslutningsinstrumentet Phare för att täcka utgifter i samband med sitt deltagande i
programmen.
Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i gemenskapsprogrammen 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 ytter
ligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
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).
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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 behand
ling 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 gemenskaps
åtgärder 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 sysselsätt
ningsområdet (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 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).
Referensrättsakter
Konvention som ingicks 1959 mellan EKSG:s höga myndighet och Internationella arbetsbyråns (ILO) informationscentrum om
säkerhet och hygien på arbetsplatsen.
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, 152 och 156 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
04 04 08

Pilotprojekt – Främjande av omvandling av tillfälliga anställningar till anställningar med rättigheter
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 000 000

Anslag 2010

Betalningar

700 000

Åtaganden

1 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 000 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att stödja åtgärder för att främja omvandlingen av tillfälliga anställningar till anställningar med åtföljande
rättigheter.
En del av anslaget är avsett för det nära partnerskapet med företrädarna för de fattigaste arbetstagarna i alla etapper av
pilotprojektet.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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Stöd till de löpande kostnaderna för plattformen för europeiska icke-statliga organisationer på det sociala området
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

p.m.

p.m.

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

150 000

Åtaganden

Betalningar

680 000,00

631 783,06

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka administrativa utgifter för plattformen för europeiska icke-statliga organisationer på det sociala
området.
Plattformen ska främja en aktiv demokrati inom unionen genom att uppmuntra till en fortlöpande medverkan av icke-statliga
organisationer på det sociala området inom ramen för en strukturerad dialog i det civila samhället med unionsinstitutionerna.
Den ska också berika utformningen av unionspolitiken på det sociala området och stärka det civila samhället i de nya
medlemsstaterna.
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).
04 04 10

Pilotprojekt – Stöd för arbetstagare i samband med industriförändringar
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

—

p.m.

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

500 000

Betalningar

0,—

199 673,60

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera initiativ för att hjälpa arbetstagare att anpassa sig till industriförändringar. Åtgärderna kom
mer bl.a. att omfatta
— studier om hur arbetstagare bättre kan förbereda sig inför industriförändringar och vilka industrisektorer som kan komma
att påverkas inom den närmaste framtiden,
— analyser och främjande av utbyte av åtgärder och bästa metoder för att bemöta industriförändringar via en modell för soci
alt ansvarstagande.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
04 04 11

Pilotprojekt – Förebyggande av övergrepp mot äldre
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

700 000

Åtaganden

1 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

1 500 000

Åtaganden

869 499,65

Betalningar

203 864,95

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera initiativ som bidrar till att bringa klarhet i vilken omfattning övergrepp mot äldre sker i unio
nen, som en uppföljning på Europaparlamentets resolution av den 21 februari 2008 om Europas demografiska framtid
(EUT C 184 E, 6.8.2009, s. 75) och på den konferens som kommissionen anordnade den 17 mars 2008 om övergrepp mot
äldre.
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04 04 11 (forts.)

Pilotprojektet ska i synnerhet vara inriktat på följande:
— Bedömning av nivån på övergreppen mot äldre enligt WHO:s definition – psykiska och fysiska övergrepp samt ekono
miskt utnyttjande.
— Bättre förståelse av orsakerna till övergrepp mot äldre.
— Mätning av hur effektiva medlemsstaternas strategier är.
För att nå dessa mål ska åtgärderna ifråga omfatta följande:
— Insamling av uppgifter om omfattningen av övergreppen mot äldre i unionen, inklusive risk- och skyddsfaktorer.
— Kartläggning av befintliga strategier och ramar i unionen i syfte att identifiera god praxis och lägga fram en referensram
som innehåller åtgärder och instrument som behövs för att effektivt förebygga övergrepp mot äldre.
Genom en bedömning av vilka instrument som fungerar väl och vilka som fungerar mindre väl för att förebygga övergrepp mot
äldre kommer det att fastställas bästa praxis när det gäller politiska strategier och ramar.
Rättslig grund
Pilotprojekt i den mening som avses i artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med
budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
04 04 12

Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning 2010
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

3 332 626

Åtaganden

10 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

7 000 000

Åtaganden

6 501 409,20

Betalningar

2 046 539,00

Anmärkningar
Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning var avsett att bekräfta och stärka unionens politiska åta
gande när Lissabonstrategin inleddes ”att vidta verkningsfulla åtgärder för att utrota fattigdomen”.
Enligt beslut nr 1098/2008/EG var detta anslag avsett att stödja nationella åtgärder som medlemsstaterna vidtog i enlighet med
sina nationella strategier och prioriteringar för det europeiska året. En del av anslaget täckte även det sittande ordförandeskapets
kostnader för den avslutande unionskonferensen och täckte utökad kommunikation och information på europeisk och natio
nell nivå.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unions-/gemenskapsprogrammen 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 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1098/2008/EG av den 22 oktober 2008 om Europeiska året för bekämpning av fat
tigdom och social utestängning (2010) (EUT L 298, 7.11.2008, s. 20).
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04 04 13

Pilotprojekt – Anställning av personer med autism
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

—

Åtaganden

700 000

Genomförande 2009
Betalningar

1 000 000

Åtaganden

Betalningar

600 000

Anmärkningar
Syftet med detta pilotprojekt är att skapa initiativ som bidrar till utvecklingen av strategier för anställning och social integration
av personer med autism. Pilotprojektet bör därför stödja initiativ och heltäckande projekt riktade mot de många hinder som
autistiska personer möter samtidigt som man beaktar deras styrka, och främjar deras integration på arbetsmarknaden och i social
och ekonomisk verksamhet.
De finansierade åtgärderna ska vara inriktade på följande:
— Att öka kunskapen om autism och om de utmaningar och hinder som autistiska personer konfronteras med när de söker
arbete.
— Att bedöma vilka konkreta arbetsmarknadsåtgärder som bör vidtas för att förhindra arbetslöshet och öka sysselsättnings
nivåerna bland personer med autism (enligt vissa källor har 62 % av vuxna personer med autism inget arbete alls medan
andra källor uppger att endast 6 % av vuxna personer med autism har en betald heltidsanställning).
— Att identifiera befintlig politik i medlemsstaterna och kartlägga vilka typer av åtgärder som är inriktade på att utveckla
anställningsmöjligheter för personer med autism och hjälpa dem att få tillgång till och behålla ett arbete.
— Att bedöma vidtagna åtgärders effektivitet.
— Att främja utbyte av bästa praxis.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
04 04 15

Det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

04 04 15

24 750 000

Betalningar

23 566 430

Reserver (40 02 41)
Totalt

24 750 000

23 566 430

Anslag 2010
Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 283/2010/EU av den 25 mars 2010 om inrättande av ett europeiskt instrument Pro
gress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet (EUT L 87, 7.4.2010, s. 1).
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KAPITEL 04 05 — EUROPEISKA FONDEN FÖR JUSTERING FÖR GLOBALISERINGSEFFEKTER
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

04 05

EUROPEISKA FONDEN FÖR JUS
TERING FÖR GLOBALISERINGS
EFFEKTER

04 05 01

Europeiska fonden för justering
för globaliseringseffekter

1.1

Kapitel 04 05 – Totalt

04 05 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

47 608 950

p.m.

p.m.

12 387 700,— 12 387 700,—

p.m.

47 608 950

p.m.

p.m.

12 387 700,— 12 387 700,—

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

47 608 950

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

12 387 700,00

12 387 700,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, så att unionen ska kunna ge tillfälligt
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.
För ansökningar som lämnas in före den 31 december 2011 får det också användas för stöd till arbetstagare som blivit arbets
lösa som ett direkt resultat av den globala ekonomiska krisen.
Högst 500 000 000 EUR per år ska kunna utbetalas ur fonden.
Syftet med denna reserv är i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 att ge ytterligare till
fälligt stöd till arbetstagare som drabbats till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln och att hjälpa dem att
finna ett nytt arbete.
Åtgärder som vidtas inom ramen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter bör komplettera åtgärder som
vidtas via Europeiska socialfonden utan att skapa dubbla strukturer.
Metoderna för att föra in anslag i denna reserv och för att ta ut medel från fonden anges i punkt 28 i det interinstitutionella
avtalet av den 17 maj 2006 och i artikel 12 i förordning (EG) nr 1927/2006.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fon
den för justering för globaliseringseffekter (EUT L 406, 30.12.2006, s. 1).
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).
Referensrättsakter
Interinstitutionellt avtal av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund
ekonomisk förvaltning (EUT C 139, 14.6.2006, s. 1).
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KAPITEL 04 06 — INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN – UTVECKLING AV MÄNSKLIGA RESURSER
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

04 06

INSTRUMENTET FÖR STÖD
INFÖR ANSLUTNINGEN –
UTVECKLING AV MÄNSKLIGA
RESURSER

04 06 01

Instrumentet för stöd inför
anslutningen – Utveckling av
mänskliga resurser

4

Kapitel 04 06 – Totalt

04 06 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

102 400 000

59 987 277

87 500 000

29 835 000 76 900 000,— 65 239 055,32

102 400 000

59 987 277

87 500 000

29 835 000 76 900 000,— 65 239 055,32

Instrumentet för stöd inför anslutningen – Utveckling av mänskliga resurser
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

102 400 000

Anslag 2010

Betalningar

59 987 277

Åtaganden

87 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

29 835 000

Åtaganden

Betalningar

76 900 000,00

65 239 055,32

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka unionens stöd till de kandidatländer som omfattas av instrumentet för stöd inför anslutningen
för en gradvis anpassning till unionens normer och politik, inbegripet i tillämpliga fall till unionens regelverk, med sikte på ett
framtida medlemskap. Genom programdelen för utveckling av mänskliga resurser ska länderna ges stöd såväl för policyutveck
ling som för förberedelser för att införa och förvalta unionens sammanhållningspolitik, särskilt Europeiska socialfonden.
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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AVDELNING 05
JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
05 01

Rubrik

ADMINISTRATIVA UTGIF
TER FÖR POLITIKOMRÅDET
JORDBRUK OCH LANDS
BYGDENS UTVECKLING
Reserver (40 01 40)

05 02

INTERVENTIONER PÅ
JORDBRUKSOMRÅDET

Anslag 2011
Åtaganden

133 430 679

Anslag 2010

Betalningar

133 430 679

Åtaganden

133 377 414

Genomförande 2009

Betalningar

133 377 414

Åtaganden

Betalningar

129 703 814,47

129 703 814,47

74 532

74 532

270 293

270 293

133 505 211

133 505 211

133 647 707

133 647 707

129 703 814,47

129 703 814,47

2 969 410 000

2 966 742 495

4 099 810 000

4 100 534 000

7 004 655 546,64

7 005 787 384,08

300 000 000

300 000 000
7 004 655 546,64

7 005 787 384,08

Reserver (40 02 40)
2 969 410 000

2 966 742 495

4 399 810 000

4 400 534 000

05 03

DIREKTSTÖD

39 771 100 000

39 771 100 000 39 273 000 000

39 273 000 000 39 113 919 170,82 39 113 919 170,82

05 04

LANDSBYGDENS UTVECK
LING

14 432 151 552

12 558 160 388 14 358 084 633

13 396 500 000 13 713 690 610,45

05 05

FÖRANSLUTNINGSÅTGÄR
DER INOM JORDBRUK OCH
LANDSBYGDSUTVECKLING

215 000 000

71 318 207

169 800 000

131 500 000

121 500 000,—

254 103 084,—

05 06

INTERNATIONELLA ASPEK
TER AV POLITIKOMRÅDET
JORDBRUK OCH LANDS
BYGDENS UTVECKLING

6 360 000

6 055 858

6 275 322

6 275 322

5 582 087,78

5 582 087,78

05 07

REVISION AV JORDBRUKS
UTGIFTER

– 262 500 000

– 262 500 000

– 300 500 000

– 300 500 000

– 73 213 707,47

– 73 213 707,47

05 08

STRATEGISKA FRÅGOR
OCH SAMORDNING AV
POLITIKOMRÅDET JORD
BRUK OCH LANDSBYG
DENS UTVECKLING

27 232 532

24 696 433

40 591 000

36 269 586

38 143 675,78

40 175 830,51

Avdelning 05 – Totalt 57 292 184 763
Reserver
(40 01 40, 40 02 40)

74 532
57 292 259 295

55 269 004 060 57 780 438 369
74 532

300 270 293

55 269 078 592 58 080 708 662

8 737 930 801,95

56 776 956 322 60 053 981 198,47 55 213 988 466,14
300 270 293
57 077 226 615 60 053 981 198,47 55 213 988 466,14
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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

05 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET JORD
BRUK OCH LANDSBYGDENS
UTVECKLING

05 01 01

Utgifter för personal i aktiv
tjänst inom politikområdet jord
bruk och landsbygdens utveck
ling

BR

5

Reserver (40 01 40)

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

98 062 897

96 302 567

95 527 598,54

74 532

270 293

98 137 429

96 572 860

95 527 598,54

05 01 02

Extern personal och andra admi
nistrativa utgifter till stöd för
politikområdet jordbruk och
landsbygdens utveckling

05 01 02 01

Extern personal

5

3 510 571

3 698 476

3 310 394,84

05 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

9 703 964

11 334 923

10 202 733,67

13 214 535

15 033 399

13 513 128,51

5

7 105 647

7 042 448

7 499 366,52

Artikel 05 01 02 – Delsumma
05 01 03

Utgifter för utrustning, möbler
och tjänster för politikområdet
jordbruk och landsbygdens
utveckling

05 01 04

Stödutgifter för politikområdet
jordbruk och landsbygdens
utveckling

05 01 04 01

Europeiska garantifonden för
jordbruket (EUGFJ) – Ej tekniskt
driftsstöd

2

9 062 600

9 019 000

7 755 551,97

Föranslutningsstöd inom
politikområdet jordbruk och
landsbygdens utveckling –
Administrativa utgifter

4

220 000

200 000

0,—

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (EJFLU) – Ej
tekniskt driftsstöd

2

5 465 000

5 480 000

4 975 742,62

14 747 600

14 699 000

12 731 294,59

05 01 04 03

05 01 04 04

Artikel 05 01 04 – Delsumma
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt
05 01 06

Rubrik

BR

Utgifter för jordbruksanalys,
kontroll och kommunikation
samt för förlikningsorganet i
samband med avslutandet av
räkenskaperna för EUGFJ:s
garantisektion, EGFJ och EJFLU

5

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

300 000

300 000

432 426,31

Kapitel 05 01 – Totalt

133 430 679

133 377 414

129 703 814,47

Reserver (40 01 40)

74 532

270 293

133 505 211

133 647 707

129 703 814,47

Anmärkningar
Den följande rättsliga grunden gäller alla artiklar i detta kapitel om inte annat anges.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken
(EUT L 209, 11.8.2005, s. 1).

05 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet jordbruk och landsbygdens utveckling
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

05 01 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

98 062 897

96 302 567

Reserver (40 01 40)

74 532

270 293

Totalt

98 137 429

96 572 860

95 527 598,54

95 527 598,54

05 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet jordbruk och landsbygdens utveckling

05 01 02 01

Extern personal
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 510 571

05 01 02 11

Genomförande 2009

3 698 476

3 310 394,84

Andra administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

9 703 964

Genomförande 2009

11 334 923

10 202 733,67
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05 01 03

Utgifter för utrustning, möbler och tjänster för politikområdet jordbruk och landsbygdens utveckling
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

7 105 647

05 01 04

Genomförande 2009

7 042 448

7 499 366,52

Stödutgifter för 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 jord
bruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden (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 870/2004 av den 24 april 2004 om inrättande av ett program för bevarande, karakterisering, insam
ling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket (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 landsbygds
utveckling (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 1183/2006 av den 24 juli 2006 om fastställande av en gemenskapsskala för klassificering av slakt
kroppar av vuxna nötkreatur (kodifierad version) (EUT L 214, 4.8.2006, s. 1).

05 01 04 01

Europeiska garantifonden för jordbruket (EUGFJ) – Ej tekniskt driftsstöd
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

9 062 600

Genomförande 2009

9 019 000

7 755 551,97

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka förberedande verksamhet, övervakning, administrativt och tekniskt stöd, utvärdering, revision
och kontroll som behövs för att genomföra den gemensamma jordbrukspolitiken, särskilt de åtgärder som föreskrivs i arti
kel 5 a–d i förordning (EG) nr 1290/2005.
Det är också avsett att täcka utgifter för studier, expertmöten, information och publikationer direkt knutna till målet för pro
grammet för genetiska resurser enligt förordning (EG) nr 870/2004.
Alla intäkter som införs i artikel 6 7 0 i den allmänna inkomstberäkningen får ge upphov till ytterligare anslag i enlighet med
artiklarna 18 och 154 i budgetförordningen.
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KAPITEL 05 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING (forts.)

05 01 04 (forts.)

05 01 04 03

Föranslutningsstöd inom politikområdet jordbruk och landsbygdens utveckling – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

220 000

Genomförande 2009

200 000

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka:
— Utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte omfattar myndighetsutövning och som kommissionen har lagt ut på
entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för stödmottagarnas och kommissionens bästa.
— Utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer vilka är direkt knutna till genomförandet av målen
för instrumentet för föranslutningsstöd.
Detta anslag täcker de administrativa utgifterna enligt artiklarna 05 05 01 och 05 05 02.

05 01 04 04

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) – Ej tekniskt driftsstöd
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

5 465 000

Genomförande 2009

5 480 000

4 975 742,62

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka de EJFLU-finansierade åtgärder för tekniskt stöd som beskrivs i artikel 66.1 i förordning (EG)
nr 1698/2005. Det tekniska stödet omfattar åtgärder för förberedelse, uppföljning, administrativt stöd, utvärdering och kon
troll. I samband med detta kan anslagen särskilt användas för att finansiera
— stödutgifter (ersättning för representation, utbildning, möten, tjänsteresor, översättning),
— utgifter för information och publikationer,
— utgifter för informationsteknik och telekommunikation,
— tjänsteavtal,
— utgifter för extern personal vid huvudkontoret (kontraktsanställda, nationella experter eller inhyrd personal) upp till
1 850 000 EUR.
Alla intäkter som införs i artikel 6 7 1 i den allmänna inkomstberäkningen får ge upphov till ytterligare anslag i enlighet med
artikel 18 i budgetförordningen.
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05 01 06

Utgifter för jordbruksanalys, kontroll och kommunikation samt för förlikningsorganet i samband med avslutandet av räken
skaperna för EUGFJ:s garantisektion, EGFJ och EJFLU
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

300 000

Genomförande 2009

300 000

432 426,31

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av förlikningsorganet inom ramen för räkenskapsavslutet för garantisektionen
inom EUGFJ och för EGFJ (avgifter, utrustning, resor och möten) samt analyser och andra kostnader för kommunikation och
stöd i samband med kontroller, bland annat hjälp från revisionsföretag.
Rättslig grund
Kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ
och EJFLU (EUT L 171, 23.6.2006, s. 90).
Rådets förordning (EG) nr 485/2008 av den 26 maj 2008 om medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en
del av systemet för finansiering genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (kodifie
rad version) (EUT L 143, 3.6.2008, s. 1).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 05 — JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

KAPITEL 05 02 — INTERVENTIONER PÅ JORDBRUKSOMRÅDET
Anslag 2011

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02

INTERVENTIONER PÅ
JORDBRUKSOMRÅDET

05 02 01

Spannmål

05 02 01 01

Exportbidrag för spannmål

2

05 02 01 02

Interventionslagring av
spannmål

2

– 23 000 000

– 23 000 000

74 000 000

05 02 01 03

Intervention för stärkelse

2

41 000 000

41 000 000

05 02 01 99

Övriga åtgärder (spann
mål)

2

100 000

18 100 000

Artikel 05 02 01 –
Delsumma

Åtaganden

Betalningar

854 404,29

854 404,29

74 000 000

24 079 325,35

24 079 325,35

41 000 000

41 000 000

40 157 215,66

40 157 215,66

100 000

100 000

100 000

– 28 173,47

– 28 173,47

18 100 000

115 100 000

115 100 000

65 062 771,83

65 062 771,83

05 02 02

Ris

05 02 02 01

Exportbidrag för ris

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

– 31 800,—

– 31 800,—

05 02 02 02

Interventionslagring av ris

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

05 02 02 99

Övriga åtgärder (ris)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

– 31 800,—

– 31 800,—

Artikel 05 02 02 –
Delsumma
05 02 03

Bidrag för produkter som
inte omfattas av bilaga 1

05 02 04

Livsmedelsprogram

05 02 04 01

05 02 04 99

2

31 000 000

31 000 000

114 000 000

114 000 000

89 683 659,58

89 683 659,58

Utdelning av
jordbruksprodukter till
dem som har det sämst
ställt inom unionen

2

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

477 890 406,27

477 890 406,27

Övriga åtgärder
(livsmedelsprogram)

2

100 000

100 000

100 000

100 000

21 186,01

21 186,01

500 100 000

500 100 000

500 100 000

500 100 000

477 911 592,28

477 911 592,28

12 000 000

12 000 000

179 111 164,33

179 111 164,33

44 625,24

44 625,24

– 32 369 680,21

– 32 369 680,21

Artikel 05 02 04 –
Delsumma
05 02 05

Socker

05 02 05 01

Exportbidrag för socker
och isoglukos

2

1 000 000

1 000 000

05 02 05 03

Produktionsbidrag för
socker som används inom
kemisk industri

2

p.m.

p.m.

Lagringsåtgärder för
socker

2

p.m.

p.m.

05 02 05 08

p.m.

– 11 000 000

p.m.

– 11 000 000
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt
05 02 05 99

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

Övriga åtgärder (socker)

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR

2

Artikel 05 02 05 –
Delsumma

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

200 000

200 000

500 000

500 000

168 956,81

168 956,81

1 200 000

1 200 000

1 500 000

1 500 000

146 955 066,17

146 955 066,17

p.m.

p.m.

9 000 000

9 000 000

0,—

0,—

05 02 06

Olivolja

05 02 06 03

Lagringsåtgärder för
olivolja

2

05 02 06 05

Kvalitetshöjande åtgärder

2

48 000 000

48 000 000

48 000 000

48 000 000

53 213 973,15

53 213 973,15

05 02 06 99

Andra åtgärder (olivolja)

2

1 600 000

1 600 000

500 000

500 000

1 271 995,69

1 271 995,69

49 600 000

49 600 000

57 500 000

57 500 000

54 485 968,84

54 485 968,84

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

21 015 659,98

21 015 659,98

97 109,49

97 109,49

Artikel 05 02 06 –
Delsumma
05 02 07

Spånadsväxter

05 02 07 01

Stöd för spånadslin och
hampa

2

05 02 07 02

Stöd för bomull

2

05 02 07 03

Bomull – Nationella
omstruktureringsprogram

2

Artikel 05 02 07 –
Delsumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

21 112 769,47

21 112 769,47

2 000 000

2 000 000

5 164 679,07

5 164 679,07

547 000 000

547 000 000

681 542 749,40

681 542 749,40

200 000

200 000

23 817 250,17

23 817 250,17

82 749 645,41

82 749 645,41

05 02 08

Frukt och grönsaker

05 02 08 01

Exportbidrag för frukt och
grönsaker

05 02 08 03

Producentorganisationernas
driftsfonder
2

05 02 08 09

Finansiell ersättning för att
främja bearbetningen av
citrusfrukter

2

Stöd till
förhandserkännande av
producentgrupper

2

107 000 000

107 000 000

110 000 000

110 000 000

05 02 08 12

Program för frukt i skolan

2

90 000 000

90 000 000

60 000 000

60 000 000

05 02 08 13

Pilotprojekt – Konsumtion
av frukt och grönsaker

2

1 000 000

500 000

05 02 08 99

Andra åtgärder (frukt
och grönsaker)

2

2 100 000

2 100 000

900 000

900 000

388 757,52

388 757,52

492 100 000

491 600 000

720 100 000

720 100 000

793 663 081,57

793 663 081,57

05 02 08 11

2

Artikel 05 02 08 –
Delsumma

p.m.
292 000 000

p.m.

p.m.
292 000 000

p.m.

05 02 09

Produkter inom
vinsektorn

05 02 09 01

Exportbidrag för
produkter från vinsektorn

2

100 000

100 000

3 000 000

3 000 000

7 344 028,78

7 344 028,78

05 02 09 02

Lagring av vin och
druvmust

2

100 000

100 000

500 000

500 000

34 205 385,48

34 205 385,48

05 02 09 03

Destillation av vin

2

100 000

100 000

200 000

200 000

11 306 914,36

11 306 914,36
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

05 02 09 04

Lagringsåtgärder för alko
hol

2

1 000 000

1 000 000

7 000 000

7 000 000

36 638 071,41

36 638 071,41

05 02 09 05

Stöd för användningen av
must

2

100 000

100 000

1 100 000

1 100 000

21 515 208,56

21 515 208,56

05 02 09 06

Bidrag för slutgiltig ned
läggning av vinarealer

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

12 851 814,25

12 851 814,25

05 02 09 07

Omstrukturering och
omställning av vingårdar

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

– 3 670 606,57

– 3 670 606,57

05 02 09 08

Nationella stödprogram
för vinsektorn

2

862 300 000

862 300 000

990 500 000

990 500 000

747 254 743,15

747 254 743,15

05 02 09 09

Systemet med röjning

2

279 000 000

279 000 000

334 000 000

334 000 000

444 109 454,66

444 109 454,66

05 02 09 99

Andra åtgärder (vinodling)

2

1 000 000

1 000 000

2 000 000

2 000 000

161 185,30

161 185,30

Artikel 05 02 09 –
Delsumma

1 143 700 000 1 143 700 000 1 338 300 000 1 338 300 000

1 311 716 199,38 1 311 716 199,38

05 02 10

Säljfrämjande åtgärder

05 02 10 01

Säljfrämjande åtgärder –
Medlemsstaternas
betalningar

2

58 000 000

58 000 000

56 000 000

56 000 000

46 514 164,61

46 514 164,61

Säljfrämjande åtgärder –
Unionens
direktbetalningar

2

1 110 000

1 692 495

1 210 000

1 934 000

911 553,90

2 043 391,34

Övriga åtgärder
(säljfrämjande åtgärder)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

– 85,98

– 85,98

05 02 10 02

05 02 10 99

Artikel 05 02 10 –
Delsumma

59 110 000

59 692 495

57 210 000

57 934 000

47 425 632,53

48 557 469,97

122 000 000

122 000 000

126 555 016,27

126 555 016,27

231 000 000

231 000 000

224 270 609,69

224 270 609,69

1 000 000

1 000 000

1 127 822,97

1 127 822,97

05 02 11

Andra vegetabiliska
produkter eller åtgärder

05 02 11 01

Torkat foder

2

129 000 000

129 000 000

05 02 11 03

Humle – stöd till
producentorganisationer

2

2 300 000

2 300 000

05 02 11 04

Posei (utom direktstöd och
Mare 11 02 03)

2

257 000 000

257 000 000

05 02 11 05

Gemenskapens tobaksfond
(utom Sanco 17 03 02)

2

p.m.

p.m.
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Anslag 2011

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt
05 02 11 99

Rubrik

Åtaganden

Andra åtgärder (övriga
vegetabiliska produkter
eller åtgärder)

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR

2

Artikel 05 02 11 –
Delsumma

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

600 000

600 000

2 200 000

2 200 000

581 515,92

581 515,92

388 900 000

388 900 000

356 200 000

356 200 000

352 534 964,85

352 534 964,85

05 02 12

Mjölk och mjölkprodukter

05 02 12 01

Bidrag för mjölk och
mjölkprodukter

2

10 000 000

10 000 000

449 000 000

449 000 000

181 099 723,52

181 099 723,52

05 02 12 02

Interventionslagring av
skummjölkspulver

2

– 12 000 000

– 12 000 000

26 000 000

26 000 000

60 637 899,01

60 637 899,01

05 02 12 03

Stöd till avsättning av
skummjölk

2

6 568,85

6 568,85

05 02 12 04

Interventionslagring av
smör och grädde

2

05 02 12 05

Andra åtgärder beträffande
smörfett

2

p.m.

05 02 12 06

Interventionslagring av ost

2

05 02 12 08

Skolmjölk

05 02 12 99

Andra åtgärder (mjölk
och mjölkprodukter)

p.m.

10 000 000

p.m.

10 000 000

p.m.

p.m.

85 000 000

85 000 000

26 095 583,24

26 095 583,24

p.m.

1 000 000

1 000 000

8 332 225,96

8 332 225,96

1 000 000

1 000 000

6 000 000

6 000 000

20 103 512,38

20 103 512,38

2

90 000 000

90 000 000

76 000 000

76 000 000

74 151 633,79

74 151 633,79

2

1 000 000

1 000 000

100 000

100 000

185 661,36

185 661,36

300 000 000

300 000 000

Reserver (40 02 40)

Artikel 05 02 12 –
Delsumma

1 000 000

1 000 000

300 100 000

300 100 000

185 661,36

185 661,36

100 000 000

100 000 000

643 100 000

643 100 000

370 612 808,11

370 612 808,11

300 000 000

300 000 000

Reserver (40 02 40)
100 000 000

100 000 000

943 100 000

943 100 000

370 612 808,11

370 612 808,11

25 000 000

25 000 000

18 000 000

18 000 000

21 482 934,28

21 482 934,28

– 42,13

– 42,13

05 02 13

Nötkött

05 02 13 01

Bidrag för nötkött

2

05 02 13 02

Interventionslagring av
nötkött

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 13 03

Stöd i exceptionella fall

2

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

22 762 645,42

22 762 645,42

05 02 13 04

Bidrag för levande
nötkreatur

2

9 000 000

9 000 000

7 000 000

7 000 000

10 156 598,37

10 156 598,37
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

05 02 13 99

Anslag 2011
Rubrik

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Andra åtgärder (nötkött)

Anslag 2010

2

Artikel 05 02 13 –
Delsumma

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

100 000

100 000

100 000

100 000

4 941 072,05

4 941 072,05

35 100 000

35 100 000

26 100 000

26 100 000

59 343 207,99

59 343 207,99

05 02 14

Får- och getkött

05 02 14 01

Interventionslagring av
får- och getkött

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

05 02 14 99

Andra åtgärder (fårkött
och getkött)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

59 946 945,46

59 946 945,46

Artikel 05 02 14 –
Delsumma
05 02 15

Griskött, ägg och
fjäderfän, biodling och
andra animaliska
produkter

05 02 15 01

Bidrag för griskött

2

05 02 15 02

Interventionslagring av
griskött

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 616 189,57

3 616 189,57

05 02 15 03

Marknadsstödjande
undantagsåtgärder för
griskött

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

05 02 15 04

Bidrag för ägg

2

3 000 000

3 000 000

4 000 000

4 000 000

3 144 165,48

3 144 165,48

05 02 15 05

Bidrag för fjäderfäkött

2

61 000 000

61 000 000

80 000 000

80 000 000

91 562 288,32

91 562 288,32

05 02 15 06

Särskilt stöd för biodling

2

32 000 000

32 000 000

24 000 000

24 000 000

23 215 644,98

23 215 644,98

05 02 15 07

Marknadsstödjande
undantagsåtgärder för
fjäderfäkött och ägg

2

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Övriga åtgärder (griskött,
fjäderfä, ägg, biodling,
övriga animaliska
produkter)

2

p.m.

p.m.

05 02 15 99

Artikel 05 02 15 –
Delsumma
05 02 16

Omstruktureringsfond
för socker

05 02 16 01

Omstruktureringsfond för
socker

21 000 000

117 000 000

2

p.m.

21 000 000

117 000 000

p.m.

28 000 000

p.m.

28 000 000

p.m.

100 000

100 000

15 004 499,54

15 004 499,54

136 100 000

136 100 000

196 489 733,35

196 489 733,35

p.m.

p.m.

3 017 689 890,69 3 017 689 890,69
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt
05 02 16 02

Anslag 2011
Rubrik

Räkenskapsavslutning
avseende sockeromstruk
tureringsfonden

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR

2

Artikel 05 02 16 –
Delsumma

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 17

Stöd till jordbrukare

05 02 17 01

Pilotprojekt – Stöd till
jordbrukskooperativ

2

p.m.

p.m.

1 500 000

1 500 000

05 02 17 02

Pilotprojekt – Europeiskt
centrum för övervakning
av priser och marginaler
inom jordbruket.

2

p.m.

p.m.

1 500 000

1 500 000

05 02 17 03

Pilotprojekt – Stöd till
jordbrukar- och
konsumentinitiativ för
livsmedelsproduktion som
ger upphov till låga
koldioxidutsläpp och liten
energiförbrukning och
som är avsedd för den
lokala marknaden

2

2 000 000

p.m.

1 500 000

1 500 000

05 02 17 07

Pilotprojekt – Åtgärder
mot spekulation med
jordbruksvaror

2

1 500 000

750 000

3 500 000

750 000

4 500 000

4 500 000

Artikel 05 02 17 –
Delsumma
Kapitel 05 02 – Totalt
Reserver (40 02 40)

2 969 410 000 2 966 742 495 4 099 810 000 4 100 534 000
300 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

3 017 689 890,69 3 017 689 890,69

7 004 655 546,64 7 005 787 384,08

300 000 000

2 969 410 000 2 966 742 495 4 399 810 000 4 400 534 000

7 004 655 546,64 7 005 787 384,08

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 artiklarna 18 och 154 i budgetförordningen.
Vid upprättandet av budgetbehoven för detta kapitel har 500 000 000 euro från punkt 6 7 0 1 i den allmänna inkomstberäk
ningen tagits med i beräkningen vid fastställande av budgetbehoven för artikel 05 02 08, särskilt punkt 05 02 08 03. I detta
belopp ingår 400 000 000 EUR som överförts från 2010 till 2011 i enlighet med artikel 10 i budgetförordningen.
Detta anslag är också avsett att täcka nödåtgärder enligt bestämmelserna i artikel 191 i förordning (EG) nr 1234/2007.
Den följande rättsliga grunden gäller alla artiklar i detta kapitel om inte annat anges.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken
(EUT L 209, 11.8.2005, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruks
marknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”)
(EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 05 — JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING
KAPITEL 05 02 — INTERVENTIONER PÅ JORDBRUKSOMRÅDET (forts.)

05 02 01

Spannmål

05 02 01 01

Exportbidrag för spannmål
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

854 404,29

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka exportbidrag för spannmål som beviljats i enlighet med artiklarna 162–170 i förordning (EG)
nr 1234/2007.

05 02 01 02

Interventionslagring av spannmål
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

– 23 000 000

Genomförande 2009

74 000 000

24 079 325,35

Anmärkningar
Detta anslag ska täcka tekniska och finansiella utgifter för uppköp för offentlig lagring, övriga kostnader för offentlig lagring av
spannmål (det rör sig huvudsakligen om skillnaden mellan det bokförda värdet och försäljningsvärdet) samt den finansiella
avskrivningen av nya lager, i enlighet med artiklarna 10–13, 18, 25 och 27 i förordning (EG) nr 1234/2007 och förordning
(EG) nr 1290/2005.
Det är också avsett att täcka särskilda interventionsåtgärder enligt bestämmelserna i artikel 47 i förordning (EG) nr 1234/2007.

05 02 01 03

Intervention för stärkelse
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

41 000 000

Genomförande 2009

41 000 000

40 157 215,66

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bidrag enligt bestämmelserna i artikel 5 i förordning (EG) nr 1868/94 (upphävd genom förord
ning (EG) nr 72/2009) och artikel 95a i förordning (EG) nr 1234/2007 samt produktionsbidrag enligt artikel 96 i förordning
(EG) nr 1234/2007.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1868/94 av den 27 juli 1994 om ett kvotsystem för potatisstärkelse (EGT L 197, 30.7.1994, s. 4).

II/244

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
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KAPITEL 05 02 — INTERVENTIONER PÅ JORDBRUKSOMRÅDET (forts.)

05 02 01 (forts.)

05 02 01 99

Övriga åtgärder (spannmål)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

100 000

Genomförande 2009

100 000

– 28 173,47

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för spannmål som avses i förordning (EG) nr 1234/2007, liksom eventuella restbelopp
från tillämpningen av förordning (EG) nr 1784/2003 (upphävd genom förordning (EG) nr 1234/2007), som inte täcks av ansla
gen för de andra punkterna i artikel 05 02 01.
05 02 02

Ris

05 02 02 01

Exportbidrag för ris
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

– 31 800,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka exportbidrag för ris som beviljats i enlighet med artiklarna 162–170 i förordning (EG)
nr 1234/2007.
05 02 02 02

Interventionslagring av ris
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag ska täcka tekniska och finansiella utgifter för uppköp för offentlig lagring, övriga kostnader för offentlig lagring av
ris (det rör sig huvudsakligen om skillnaden mellan det bokförda värdet och försäljningsvärdet) samt den finansiella avskriv
ningen av nya lager, i enlighet med artiklarna 10–13, 18, 25 och 27 i förordning (EG) nr 1234/2007 och förordning (EG)
nr 1290/2005.
05 02 02 99

Övriga åtgärder (ris)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag ska täcka utgifter under andra interventionsprogram för ris som avses i förordning (EG) nr 1234/2007, liksom even
tuella restbelopp från tillämpningen av förordning (EG) nr 1785/2003 (upphävd genom förordning (EG) nr 1234/2007), som
inte täcks av anslagen för de andra punkterna i artikel 05 02 02.
Det är även avsett att täcka restbelopp till produktion av vissa rissorter av indicatyp eller indicaprofil i enlighet med artikel 8a
i förordning (EEG) nr 1418/76 och utgifter som uppstår genom stödutbetalning till producenter av paddyris i Portugal för reg
leringsåren 1992/93 till 1997/98 i enlighet med artikel 1 i förordning (EEG) nr 738/93.
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AVDELNING 05 — JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING
KAPITEL 05 02 — INTERVENTIONER PÅ JORDBRUKSOMRÅDET (forts.)

05 02 02 (forts.)
05 02 02 99 (forts.)

Rättslig grund
Rådets förordning (EEG) nr 1418/76 av den 21 juni 1976 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris
(EGT L 166, 25.6.1976, s. 1).
Rådets förordning (EEG) nr 738/93 av den 17 mars 1993 om ändring av övergångsbestämmelser som fastställs i förordning
(EEG) nr 3653/90 (EGT L 77, 31.3.1993, s. 1).
05 02 03

Bidrag för produkter som inte omfattas av bilaga 1
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

31 000 000

Genomförande 2009

114 000 000

89 683 659,58

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bidrag för spannmål som exporteras i form av vissa spritdrycker, i enlighet med bestämmelserna
i artiklarna 13–18 i förordning (EG) nr 1784/2003 och artikel 162 i förordning (EG) nr 1234/2007, samt bidrag för varor som
framställs genom bearbetning av spannmål och ris, socker och isoglukos, skummjölk, smör och ägg, i enlighet med bestäm
melserna i förordning (EG) nr 3448/93.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom
bearbetning av jordbruksprodukter (EGT L 318, 20.12.1993, s. 18).
Rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för
spannmål (EUT L 270, 21.10.2003, s. 78).
Rådets förordning (EG) nr 1216/2009 av den 30 november 2009 om systemet för handeln med vissa varor som framställs
genom bearbetning av jordbruksprodukter (EUT L 328, 15.12.2009, s. 10).
05 02 04

Livsmedelsprogram
Rättslig grund
Rådets förordning (EEG) nr 3730/87 av den 10 december 1987 om allmänna bestämmelser för leverans av livsmedel från inter
ventionslager till utsedda organisationer för utdelning till de sämst ställda i gemenskapen (EGT L 352, 15.12.1987, s. 1).

05 02 04 01

Utdelning av jordbruksprodukter till dem som har det sämst ställt inom unionen
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

500 000 000

Genomförande 2009

500 000 000

477 890 406,27

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för leverans av livsmedel från interventionslager och produkter som anskaffats på uni
onsmarknaden till utsedda organisationer för utdelning till de sämst ställda i unionen, i enlighet med förordning (EEG)
nr 3730/87 och artikel 27 i förordning (EG) nr 1234/2007.
Denna budgetpost måste genomföras i enlighet med unionslagstiftningen och mot bakgrund av förhandlingarna vid tribunalen.

II/246

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
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05 02 04 (forts.)

05 02 04 99

Övriga åtgärder (livsmedelsprogram)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

100 000

Genomförande 2009

100 000

21 186,01

Anmärkningar
Detta anslag är särskilt avsett att täcka eventuella restbelopp som uppstått till följd av tillämpningen av förordning (EG)
nr 2802/98, för vilken Europaparlamentet, rådet och kommissionen kom överens om finansieringen den 24 november 1998,
och restbelopp från exportbidrag som beviljats i samband med livsmedelsbistånd, särskilt i form av spannmål, ris, socker och
mjölkprodukter.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1292/96 av den 27 juni 1996 om principerna för och förvaltning av livsmedelsbistånd samt om sär
skilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen (EGT L 166, 5.7.1996, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 2802/98 av den 17 december 1998 om ett program för leverans av jordbruksprodukter till Ryska
federationen (EGT L 349, 24.12.1998, s. 12).
05 02 05

Socker

05 02 05 01

Exportbidrag för socker och isoglukos
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 000 000

Genomförande 2009

12 000 000

179 111 164,33

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka exportbidrag för socker och isoglukos som beviljats i enlighet med artiklarna 162–170 i förord
ning (EG) nr 1234/2007 och återstående utgifter som beviljats 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 bearbe
tade produkter av frukt och grönsaker (EGT L 297, 21.11.1996, s. 29).
05 02 05 03

Produktionsbidrag för socker som används inom kemisk industri
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

44 625,24

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för produktionsbidrag för industriellt socker enligt artikel 97 i förordning (EG)
nr 1234/2007 och återstående kostnader för bidrag för användning i kemisk industri, i enlighet med artikel 7.3 i förordning
(EG) nr 1260/2001.
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KAPITEL 05 02 — INTERVENTIONER PÅ JORDBRUKSOMRÅDET (forts.)

05 02 05 (forts.)

05 02 05 08

Lagringsåtgärder för socker
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

– 11 000 000

– 32 369 680,21

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka tekniska och finansiella utgifter för uppköp för offentlig lagring, övriga kostnader för offentlig
lagring av socker (det rör sig huvudsakligen om skillnaden mellan det bokförda värdet och försäljningsvärdet) samt den finan
siella avskrivningen av nya lager, i enlighet med artiklarna 10–13, 18 och 25–27 i förordning (EG) nr 1234/2007 och förord
ning (EG) nr 1290/2005.
Det är också avsett att täcka stöd för privat lagring av socker i enlighet med artiklarna 31 och 32 i förordning (EG) nr 1234/2007
och förordning (EG) nr 1290/2005.

05 02 05 99

Övriga åtgärder (socker)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

200 000

Genomförande 2009

500 000

168 956,81

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka övriga eventuella utgifter för socker som avses i förordning (EG) nr 1234/2007, liksom övriga
eventuella restbelopp från tillämpningen av förordning (EG) nr 1260/2001 (upphävd genom förordning (EG) nr 318/2006) och
förordning (EG) nr 318/2006 (upphävd genom förordning (EG) nr 1234/2007) som inte täcks av anslagen för de andra punk
terna i artikel 05 02 05. Dessa restbelopp innehåller särskilt eventuella återstående utgifter för åtgärder till stöd för avsättning
av råsocker producerat i franska utomeuropeiska departement, i enlighet med artikel 7.4 första stycket i förordning (EG)
nr 1260/2001 (tidigare punkt 05 02 05 04) samt för anpassningsstöd för raffineringsindustrin, i enlighet med artikel 7.4 andra
stycket, artikel 33.2 och artikel 38 i förordning (EG) nr 1260/2001 (tidigare punkt 05 02 05 07).
Det är också avsett att täcka särskilda interventionsåtgärder enligt bestämmelserna i artikel 186 i förordning (EG) nr 1234/2007.

05 02 06

Olivolja
Rättslig grund
Rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor
och fetter (EGT 172, 30.9.1966, s. 3025/66).
Rådets förordning (EG) nr 865/2004 av den 29 april 2004 om den gemensamma organisationen av marknaden för olivolja och
bordsoliver (EUT L 161, 30.4.2004, s. 97).
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05 02 06 (forts.)

05 02 06 03

Lagringsåtgärder för olivolja
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

9 000 000

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka övriga utgifter, särskilt de som uppstått i enlighet med bestämmelserna i artikel 20d.3 i förord
ning nr 136/66/EEG (lagringsavtal) och artikel 6 i förordning (EG) nr 865/2004 (störning av marknaden) och artiklarna 31
och 33 i förordning (EG) nr 1234/2007 (icke obligatoriskt stöd).

05 02 06 05

Kvalitetshöjande åtgärder
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

48 000 000

Genomförande 2009

48 000 000

53 213 973,15

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka eventuella restutgifter för åtgärder enligt artikel 5 i rådets förordning nr 136/66/EEG, vilka syftar
till att förbättra kvaliteten på olivolje- och bordsolivproduktionen och driftskostnader för aktörsorganisationerna, i enlighet med
artikel 8 i förordning (EG) nr 865/2004 och artikel 103 i förordning (EG) nr 1234/2007 (stöd till aktörsorganisationer).

05 02 06 99

Andra åtgärder (olivolja)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 600 000

Genomförande 2009

500 000

1 271 995,69

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka övriga eventuella utgifter för olivolja som avses i förordning (EG) nr 1234/2007, liksom övriga
eventuella restbelopp från tillämpningen av förordning nr 136/66/EEG (upphävd genom förordning (EG) nr 865/2004) och för
ordning (EG) nr 865/2004 (upphävd genom förordning (EG) nr 1234/2007), som inte täcks av anslagen för de andra punk
terna i artikel 05 02 06. Dessa restbelopp innehåller särskilt eventuella återstående utgifter för konsumtionsstöd för olivolja i
gemenskapen (i enlighet med artikel 11.1 i förordning nr 136/66/EEG), tekniska, finansiella och andra kostnader för offentlig
lagring (i enlighet med artiklarna 12 och 13 i förordning nr 136/66/EEG), exportbidrag för olivolja (i enlighet med artikel 20 i
förordning nr 136/66/EEG), bidrag till produktion av olivolja som används vid framställning av fisk- och grönsakskonserver (i
enlighet med artikel 20a i förordning nr 136/66/EEG).
Det är också avsett att täcka särskilda interventionsåtgärder enligt bestämmelserna i artikel 186 i förordning (EG) nr 1234/2007.
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05 02 07

Spånadsväxter

05 02 07 01

Stöd för spånadslin och hampa
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

20 000 000

Genomförande 2009

20 000 000

21 015 659,98

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för stöd till bearbetning av långa och korta lin- och hampafibrer, i enlighet med arti
kel 3 a och 3 b i förordning (EG) nr 1673/2000 och artiklarna 91–95 i förordning (EG) nr 1234/2007.
Det täcker också restbelopp för utgifter för produktionsstöd för spånadslin och hampa, i enlighet med artikel 4 i förordning
(EEG) nr 1308/70, minus avdrag i enlighet med artikel 2 i samma förordning, samt eventuella restbelopp inom ramen för annan
intervention, särskilt stöd till privat lagring som betalats ut i enlighet med artikel 5 i förordning (EEG) nr 1308/70.
Rättslig grund
Rådets förordning (EEG) nr 1308/70 av den 29 juni 1970 om den gemensamma organisationen av marknaden för lin och
hampa (EGT L 146, 4.7.1970, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1673/2000 av den 27 juli 2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och
hampa som odlas för fiberproduktion (EGT L 193, 29.7.2000, s. 16).
05 02 07 02

Stöd för bomull
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

97 109,49

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka eventuella restbetalningar för produktionsstöd till bomull, inte kardad eller kammad, i enlighet
med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1051/2001.
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).
05 02 07 03

Bomull – Nationella omstruktureringsprogram
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

10 000 000

Genomförande 2009

10 000 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i enlighet med kapitel 2 i förordning (EG) nr 637/2008.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 637/2008 av den 23 juni 2008 om upprättande av nationella omstruktureringsprogram för bomulls
sektorn (EUT L 178, 5.7.2008, s. 1).
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05 02 08

Frukt och grönsaker
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och
grönsaker (EGT L 297, 21.11.1996, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbe
tade produkter av frukt och grönsaker (EGT L 297, 21.11.1996, s. 29).
Rådets förordning (EG) nr 2202/96 av den 28 oktober 1996 om att inrätta ett system med stöd till producenter av vissa citrus
frukter (EGT L 297, 21.11.1996, s. 49).
Rådets förordning (EG) nr 1182/2007 av den 26 september 2007 om särskilda bestämmelser för sektorn för frukt och grön
saker (EUT L 273, 17.10.2007, s. 1).

05 02 08 01

Exportbidrag för frukt och grönsaker
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

2 000 000

5 164 679,07

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka restutgifter för exportbidrag
— för frukt och grönsaker, i enlighet med bestämmelserna i artikel 35 i förordning (EG) nr 2200/96,
— för bearbetade produkter av frukt och grönsaker, utan tillsats av socker, i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 16
och 17 i förordning (EG) nr 2201/96.
05 02 08 03

Producentorganisationernas driftsfonder
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

292 000 000

Genomförande 2009

547 000 000

681 542 749,40

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka unionens del av de samfinansierade utgifterna i samband med producentorganisationernas drifts
fond, i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 2200/96 och avdelning III kapitel II i förordning (EG) nr 1182/2007 och del
II avdelning I kapitel IV avsnitt IVa underavsnitt II i förordning (EG) nr 1234/2007.
05 02 08 09

Finansiell ersättning för att främja bearbetningen av citrusfrukter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

p.m.

Anslag 2010

Genomförande 2009

200 000

23 817 250,17

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka de återstående utgifter som följer av unionens system med stöd till producenter av vissa citrus
frukter, i enlighet med förordning (EG) nr 2202/96.
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AVDELNING 05 — JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING
KAPITEL 05 02 — INTERVENTIONER PÅ JORDBRUKSOMRÅDET (forts.)

05 02 08 (forts.)

05 02 08 11

Stöd till förhandserkännande av producentgrupper
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

107 000 000

Genomförande 2009

110 000 000

82 749 645,41

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med stöd som beviljats förhandserkända producentgrupper i enlighet med
avdelning III kapitel I i förordning (EG) nr 1182/2007 och 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 2011

Anslag 2010

90 000 000

Genomförande 2009

60 000 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för unionens bidrag till programmet för frukt i skolan, i enlighet med del II avdelning I
kapitel IV avsnitt IVa underavsnitt II a i förordning (EG) nr 1234/2007.
05 02 08 13

Pilotprojekt – Konsumtion av frukt och grönsaker
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

1 000 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

500 000

Anmärkningar
Ny punkt
Syftet med denna punkt är att inrätta ett pilotprojekt för att öka konsumtionen av färsk frukt och färska grönsaker i utsatta
befolkningsgrupper (gravida kvinnor med låga inkomster och deras barn, äldre personer, etc.), i syfte att förbättra folkhälsan
och stimulera efterfrågan på frukt- och grönsaksmarknaden.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
05 02 08 99

Andra åtgärder (frukt och grönsaker)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 100 000

Genomförande 2009

900 000

388 757,52

Anmärkningar
Tidigare punkterna 05 02 08 02, 05 02 08 06, 05 02 08 07, 05 02 08 08, 05 02 08 10 och 05 02 08 99
Detta anslag är avsett att täcka övriga utgifter för frukt och grönsaker enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1234/2007,
som inte täcks av anslagen för övriga punkter under artikel 05 02 08.
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KAPITEL 05 02 — INTERVENTIONER PÅ JORDBRUKSOMRÅDET (forts.)

05 02 08 (forts.)
05 02 08 99 (forts.)

Det är också avsett att täcka utgifterna för
— andra interventionsåtgärder enligt bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96, (EG) nr 2202/96
och (EG) nr 1782/2003 som inte finansieras genom anslagen för övriga punkter enligt artikel 05 02 08, särskilt specifika
åtgärder,
— stöd för att uppmuntra bildandet av och stöd till den administrativa driften av de erkända bananproducenternas
organisationer,
— återstående utgifter för kostnader för särskilda åtgärder för att finansiera stöd framför allt till producenter av hasselnötter i
enlighet med artikel 55 i förordning (EG) nr 2200/96, särskilt stöd till producentorganisationer som bygger upp ett rörel
sekapital samt gemenskapsstöd till kvalitetsförbättringsplaner för nötter och johannesbröd.
Detta anslag är avsett att täcka återstående utgifter för finansiell ersättning till producentorganisationer, i enlighet med arti
kel 23 i förordning (EG) nr 2200/96.
Detta anslag är avsett att täcka återstående utgifter för bidrag till bearbetning av tomater i enlighet med artikel 4 i förordning
(EG) nr 2201/96.
Detta anslag är avsett att täcka återstående utgifter för stöd för bearbetning av persikor, päron, plommon och fikon i enlighet
med artiklarna 5 och 9 i förordning (EG) nr 2201/96.
Detta anslag är avsett att täcka återstående utgifter för stöd för bearbetning och intervention för torkade druvor i enlighet med
artikel 9 i förordning (EG) nr 2201/96 och interventionsåtgärder för obearbetade fikon (lagring).
Det är också avsett att täcka utgifter som följer av bestämmelserna i förordning (EG) nr 399/94.
Detta anslag är avsett att täcka återstående utgifter för transport, sortering och förpackning i samband med gratis utdelning av
frukt och grönsaker i enlighet med artikel 30 i förordning (EG) nr 2200/96.
Rättslig grund
Rådets förordning (EEG) nr 789/89 av den 20 mars 1989 om införande av särskilda åtgärder för nötter och johannesbröd och
om ändring av förordning (EEG) nr 1035/72 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker
(EGT L 85, 30.3.1989, s. 3).
Rådets förordning (EEG) nr 1991/92 av den 13 juli 1992 om införande av ett system med särskilda åtgärder för hallon avsedda
för bearbetning (EGT L 199, 18.7.1992, s. 1).
Rådets förordning (EEG) nr 3816/92 av den 28 december 1992 om avskaffande inom sektorn för frukt och grönsaker av utjäm
ningsmekanismen vid handel med frukt och grönsaker mellan Spanien och de övriga medlemsstaterna och av därmed sam
manhängande åtgärder (EGT L 387, 31.12.1992, s. 10).
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), särskilt artikel 6.1.
Rådets förordning (EG) nr 399/94 av den 21 februari 1994 om särskilda åtgärder för torkade druvor (EGT L 54, 25.2.1994,
s. 3).
Rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbe
tade produkter av frukt och grönsaker (EGT L 297, 21.11.1996, s. 29).
Rådets förordning (EG) nr 2200/97 av den 30 oktober 1997 om sanering av gemenskapsproduktionen av äpplen, päron, per
sikor och nektariner (EGT L 303, 6.11.1997, s. 3).
05 02 09

Produkter inom vinsektorn
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, om
ändring av förordningarna (EG) nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 3/2008 samt om upphävande
av förordningarna (EEG) nr 2392/86 och (EG) nr 1493/1999 (EUT L 148, 6.6.2008, p. 1).
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05 02 09 (forts.)

05 02 09 01

Exportbidrag för produkter från vinsektorn
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

100 000

Genomförande 2009

3 000 000

7 344 028,78

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka återstående utgifter för exportbidrag för produkter från vinsektorn i enlighet med artikel 63 i
förordning (EG) nr 1493/1999.
05 02 09 02

Lagring av vin och druvmust
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

100 000

Genomförande 2009

500 000

34 205 385,48

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka återstående utgifter för stöd till privat lagring av vin och druvmust enligt artikel 24 i förordning
(EG) nr 1493/1999.
05 02 09 03

Destillation av vin
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

100 000

Genomförande 2009

200 000

11 306 914,36

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka återstående utgifter som uppstår genom destillation av vin i enlighet med artiklarna 27–30 i för
ordning (EG) nr 1493/1999.
05 02 09 04

Lagringsåtgärder för alkohol
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 000 000

Genomförande 2009

7 000 000

36 638 071,41

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka återstående utgifter för
— tekniska och finansiella kostnader för uppköp av alkohol för offentlig lagring, i enlighet med artiklarna 27–30 i förordning
(EG) nr 1493/1999,
— andra lagringskostnader för alkohol, i enlighet med artikel 31 i förordning (EG) nr 1493/1999; det rör sig om skillnaden
mellan det bokförda värdet och försäljningsvärdet.
Det är också avsett att täcka avskrivningen av nya lager.
Anslaget täcker dessutom kostnaden för det stöd som föreskrivs i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1493/1999 för privat lagring
av alkohol (sekundärt stöd).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 05 — JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING
KAPITEL 05 02 — INTERVENTIONER PÅ JORDBRUKSOMRÅDET (forts.)

05 02 09 (forts.)

05 02 09 05

Stöd för användningen av must
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

100 000

Genomförande 2009

1 100 000

21 515 208,56

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka återstående utgifter för stöd till användningen av must, särskilt
— vid framställning av druvsaft för direkt konsumtion,
— i koncentrerad form för att höja alkoholhalten i vissa viner eller till foder,
— koncentrerad eller icke-koncentrerad, till framställning av brittiska, irländska och hemmagjorda viner,
i enlighet med artiklarna 34 och 35 i förordning (EG) nr 1493/1999.
05 02 09 06

Bidrag för slutgiltig nedläggning av vinarealer
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

12 851 814,25

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka återstående utgifter för röjningsbidrag för vinarealer i enlighet med artiklarna 8, 9 och 10 i för
ordning (EG) nr 1493/1999.
05 02 09 07

Omstrukturering och omställning av vingårdar
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

– 3 670 606,57

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka återstående utgifter för åtgärder för omstrukturering och omställning av vingårdar i enlighet med
artiklarna 11–15 i förordning (EG) nr 1493/1999.
05 02 09 08

Nationella stödprogram för vinsektorn
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

862 300 000

Genomförande 2009

990 500 000

747 254 743,15

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för stödprogram för vinsektorn i enlighet med del II avdelning I kapitel IV avsnitt IVb
underavsnitten I och II i förordning (EG) nr 1234/2007.
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05 02 09 (forts.)

05 02 09 09

Systemet med röjning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

279 000 000

Genomförande 2009

334 000 000

444 109 454,66

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för systemet med röjning i enlighet med del II avdelning I kapitel III avsnitt IVa underav
snitt III i förordning (EG) nr 1234/2007.

05 02 09 99

Andra åtgärder (vinodling)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 000 000

Genomförande 2009

2 000 000

161 185,30

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka övriga eventuella utgifter för vinsektorn som avses i förordning (EG) nr 479/2008 (upphävd
genom förordning (EG) nr 491/2009), liksom övriga eventuella restbelopp från tillämpningen av förordning (EEG) nr 822/87
(upphävd genom förordning (EG) nr 1493/1999) och förordning (EG) nr 1493/1999 (upphävd genom förordning (EG)
nr 479/2008), som inte täcks av anslagen för de andra punkterna i artikel 05 02 09.

05 02 10

Säljfrämjande åtgärder
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 2702/1999 av den 14 december 1999 om informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruks
produkter i tredje land (EGT L 327, 21.12.1999, s. 7).
Rådets förordning (EG) nr 2826/2000 av den 19 december 2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för
jordbruksprodukter på den inre marknaden (EGT L 328, 23.12.2000, s. 2).
Rådets förordning (EG) nr 3/2008 av den 17 december 2007 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jord
bruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland (EUT L 3, 5.1.2008, s. 1).

05 02 10 01

Säljfrämjande åtgärder – Medlemsstaternas betalningar
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

58 000 000

Genomförande 2009

56 000 000

46 514 164,61

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att delfinansiera medlemsstaternas program för säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter, deras pro
duktionsmetoder och livsmedel.
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AVDELNING 05 — JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING
KAPITEL 05 02 — INTERVENTIONER PÅ JORDBRUKSOMRÅDET (forts.)

05 02 10 (forts.)

05 02 10 02

Säljfrämjande åtgärder – Unionens direktbetalningar
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

1 110 000

1 692 495

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

1 210 000

1 934 000

Åtaganden

911 553,90

Betalningar

2 043 391,34

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera de säljfrämjande åtgärder som vidtas direkt av kommissionen och det tekniska stöd som
krävs för programmen för säljfrämjande åtgärder. Det tekniska stödet omfattar åtgärder för förberedelse, uppföljning, utvärde
ring, kontroll och förvaltning.
05 02 10 99

Övriga åtgärder (säljfrämjande åtgärder)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

– 85,98

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera övriga åtgärder som omfattas av förordningar om säljfrämjande åtgärder men som inte finan
sieras genom anslagen för övriga punkter under artikel 05 02 10.
05 02 11

Andra vegetabiliska produkter eller åtgärder

05 02 11 01

Torkat foder
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

129 000 000

Genomförande 2009

122 000 000

126 555 016,27

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka produktionsstödet för torkat foder i enlighet med artikel 87 i förordning (EG) nr 1234/2007.
05 02 11 03

Humle – stöd till producentorganisationer
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

2 300 000

Anmärkningar
Ny punkt
Detta anslag är avsett att täcka stödet till producentorganisationer inom humlesektorn enlighet med artikel 102a i förordning
(EG) nr 1234/2007.
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05 02 11 (forts.)

05 02 11 04

Posei (utom direktstöd och Mare 11 02 03)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

257 000 000

Genomförande 2009

231 000 000

224 270 609,69

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— utgifter till följd av genomförandet av lagstiftningen rörande Posei och öarna i Egeiska havet,
— stöd för leveranser av ris från unionen till det franska utomeuropeiska departementet Réunion, i enlighet med bestämmel
serna i artikel 5 i förordning (EG) nr 1785/2003.
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 1452/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för
de franska utomeuropeiska departementen (Poseidom) (EGT L 198, 21.7.2001, s. 11).
Rådets förordning (EG) nr 1453/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för
Azorerna och Madeira (Poseima) (EGT L 198, 21.7.2001, s. 26).
Rådets förordning (EG) nr 1454/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för
Kanarieöarna (Poseican) (EGT L 198, 21.7.2001, s. 45).
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 upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om änd
ring 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 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris
(EUT L 270, 21.10.2003, s. 96).
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 min
dre Egeiska öarna (EUT L 265, 26.9.2006, s. 1).
05 02 11 05

Gemenskapens tobaksfond (utom Sanco 17 03 02)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

p.m.

Anslag 2010

Genomförande 2009

1 000 000

1 127 822,97

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bidrag som beviljas i enlighet med artikel 13 i förordning (EEG) nr 2075/92 och arti
kel 104 i förordning (EG) nr 1234/2007.
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).
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05 02 11 (forts.)

05 02 11 99

Andra åtgärder (övriga vegetabiliska produkter eller åtgärder)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

600 000

Genomförande 2009

2 200 000

581 515,92

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka övriga eventuella utgifter för andra vegetabiliska produkter eller åtgärder som avses i förordning
(EG) nr 1234/2007, liksom övriga eventuella restbelopp från tillämpningen av artikel 14 i förordning (EEG) nr 2075/92 (upp
hävd genom förordning (EG) nr 1234/2007), liksom från tillämpningen av förordning (EG) nr 603/95 (upphävd genom för
ordning (EG) nr 1786/2003) och förordning (EG) nr 1786/2003 (upphävd genom förordning (EG) nr 1234/2007), som inte
täcks av anslagen för de andra punkterna i artikel 05 02 11.
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 603/95 av den 21 februari 1995 om den gemensamma marknaden för torkat foder (EGT L 63,
21.3.1995, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1786/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för
socker (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 2011

Anslag 2010

10 000 000

Genomförande 2009

449 000 000

181 099 723,52

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka de exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter som avses i artiklarna 162–170 i förordning (EG)
nr 1234/2007.
05 02 12 02

Interventionslagring av skummjölkspulver
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

– 12 000 000

Genomförande 2009

26 000 000

60 637 899,01

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka tekniska utgifter, finansiella utgifter och andra utgifter för offentlig lagring av skummjölkspulver
i enlighet med artiklarna 10–13, 18, 25 och 27 i förordning (EG) nr 1234/2007 samt den finansiella avskrivningen av nya lager.
Referensrättsakter
Rådets förordning (EG) nr 1038/2009 av den 19 oktober 2009 om undantag från förordning (EG) nr 1234/2007 (”förord
ningen om en samlad marknadsordning”) vad gäller interventionsperioderna 2009 och 2010 för smör och skummjölkspulver
(EUT L 288, 4.11.2009, s. 1).
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05 02 12 (forts.)

05 02 12 03

Stöd till avsättning av skummjölk
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

6 568,85

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för
— stöd för mellanmjölkspulver avsett att användas som foder i enlighet med artikel 99 i förordning (EG) nr 1234/2007,
— stöd för skummjölk som bearbetas till kasein i enlighet med artikel 100 i förordning (EG) nr 1234/2007.
05 02 12 04

Interventionslagring av smör och grädde
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

10 000 000

Genomförande 2009

85 000 000

26 095 583,24

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stöd till privat lagring av smör och grädde enligt artiklarna 28 och 29 i förordning
(EG) nr 1234/2007.
Det är även avsett att täcka kostnaderna för offentlig lagring av smör och grädde i enlighet med artiklarna 10–13, 18, 25 och 27
i förordning (EG) nr 1234/2007 samt den finansiella avskrivningen av nya lager.
Referensrättsakter
Rådets förordning (EG) nr 1038/2009 av den 19 oktober 2009 om undantag från förordning (EG) nr 1234/2007 (”förord
ningen om en samlad marknadsordning”) vad gäller interventionsperioderna 2009 och 2010 för smör och skummjölkspulver
(EUT L 288, 4.11.2009, s. 1).
05 02 12 05

Andra åtgärder beträffande smörfett
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

1 000 000

8 332 225,96

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka restbelopp för särskilda användningsområden i enlighet med artikel 101 i förordning (EG)
nr 1234/2007.
05 02 12 06

Interventionslagring av ost
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 000 000

Genomförande 2009

6 000 000

20 103 512,38

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka restutgifter för interventionslagring av ost i enlighet med artiklarna 28, 31 och 36 i förordning
(EG) nr 1234/2007.
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05 02 12 (forts.)

05 02 12 08

Skolmjölk
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

90 000 000

Genomförande 2009

76 000 000

74 151 633,79

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för unionsstöd som beviljas för leveranser till skolelever av vissa förädlade mjölkpro
dukter i enlighet med artikel 102 i förordning (EG) nr 1234/2007.

05 02 12 99

Andra åtgärder (mjölk och mjölkprodukter)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

05 02 12 99

Anslag 2010

1 000 000

Reserver (40 02 40)
Totalt

Genomförande 2009

100 000

185 661,36

300 000 000
1 000 000

300 100 000

185 661,36

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka övriga eventuella utgifter för åtgärder inom mjölksektorn som avses i förordning (EG)
nr 1234/2007, liksom övriga eventuella restbelopp från tillämpningen av förordning (EG) nr 1255/1999 (upphävd genom för
ordning (EG) nr 1234/2007), som inte täcks av anslagen för övriga punkter i artikel 05 02 12. Det är även avsett att täcka utgif
ter i enlighet med artiklarna 44 och 186 i förordning (EG) nr 1234/2007.
Det är även avsett att täcka utgifter för ersättning till vissa producenter av mjölk eller mjölkprodukter, s.k. Slom.
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).
Kommissionens förordning (EG) nr 1233/2009 av den 15 december 2009 om en särskild åtgärd för att stödja marknaden inom
mejerisektorn (EUT L 330, 16.12.2009, s. 70).
05 02 13

Nötkött

05 02 13 01

Bidrag för nötkött
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

25 000 000

Genomförande 2009

18 000 000

21 482 934,28

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka de exportbidrag för nötkött som avses i artiklarna 162–170 i förordning (EG) nr 1234/2007.
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05 02 13 (forts.)

05 02 13 02

Interventionslagring av nötkött
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

– 42,13

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka stöd för privat lagring av nötkött i enlighet med artiklarna 31 och 34 i förordning (EG)
nr 1234/2007.
Det är även avsett att täcka kostnaderna för offentlig lagring av nötkött i enlighet med artiklarna 10–12, 18, 25 och 27 i för
ordning (EG) nr 1234/2007 samt den finansiella avskrivningen av nya lager.

05 02 13 03

Stöd i exceptionella fall
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 000 000

Genomförande 2009

1 000 000

22 762 645,42

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka restbeloppen för gemenskapens del av utgifterna i samband med frivillig slakt av boskap som
slaktats före den 23 januari 2006 och som är 30 månader eller äldre (OTMS). Från och med den 23 januari 2006 täcker det
även slakt av boskap född före den 1 augusti 1996 (OCDS). Dessa ordningar finansieras tillsammans med Förenade kungariket.
Det är även avsett att täcka utgifter i enlighet med artiklarna 44, 186 och 191 i förordning (EG) nr 1234/2007.
Referensrättsakter
Kommissionens förordning (EG) nr 716/96 av den 19 april 1996 om undantagsåtgärder till stöd för nötköttsmarknaden i För
enade kungariket (EGT L 99, 20.4.1996, s. 14).

05 02 13 04

Bidrag för levande nötkreatur
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

9 000 000

Genomförande 2009

7 000 000

10 156 598,37

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka de exportbidrag för levande nötkreatur som avses i artiklarna 162–170 i förordning (EG)
nr 1234/2007.
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05 02 13 (forts.)

05 02 13 99

Andra åtgärder (nötkött)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

100 000

100 000

4 941 072,05

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka övriga eventuella utgifter för åtgärder inom nötköttssektorn som avses i förordning (EG)
nr 1234/2007, liksom övriga eventuella restbelopp från tillämpningen av förordning (EG) nr 1254/1999 (upphävd genom för
ordning (EG) nr 1234/2007), som inte täcks av anslagen för de andra punkterna i artikel 05 02 13.
05 02 14

Får- och getkött

05 02 14 01

Interventionslagring av får- och getkött
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för privat lagring av får- och getkött i enlighet med artiklarna 31 och 38 i förordning
(EG) nr 1234/2007.
05 02 14 99

Andra åtgärder (fårkött och getkött)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka övriga eventuella utgifter för åtgärder inom sektorn för får- och getkött som avses i förordning
(EG) nr 1234/2007, liksom övriga eventuella restbelopp från tillämpningen av förordning (EG) nr 2529/2001 (upphävd genom
förordning (EG) nr 1234/2007), som inte täcks av anslagen för de andra punkterna i artikel 05 02 14.
Det är också avsett att täcka särskilda interventionsåtgärder enligt bestämmelserna i artikel 186 i förordning (EG) nr 1234/2007.
05 02 15

Griskött, ägg och fjäderfän, biodling och andra animaliska produkter

05 02 15 01

Bidrag för griskött
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

21 000 000

Genomförande 2009

28 000 000

59 946 945,46

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka de exportbidrag för griskött som avses i artiklarna 162–170 i förordning (EG) nr 1234/2007.
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05 02 15 (forts.)

05 02 15 02

Interventionslagring av griskött
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

3 616 189,57

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med privat lagring av griskött i enlighet med artiklarna 31 och 37 i för
ordning (EG) nr 1234/2007.

05 02 15 03

Marknadsstödjande undantagsåtgärder för griskött
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för andra åtgärder som beslutats i enlighet med artiklarna 44, 186 och 191 i förordning
(EG) nr 1234/2007.

05 02 15 04

Bidrag för ägg
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 000 000

Genomförande 2009

4 000 000

3 144 165,48

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för exportbidrag för ägg som avses i artiklarna 162–170 i förordning (EG)
nr 1234/2007.

05 02 15 05

Bidrag för fjäderfäkött
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

61 000 000

Genomförande 2009

80 000 000

91 562 288,32

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för exportbidrag för fjäderfäkött som avses i artiklarna 162–170 i förordning (EG)
nr 1234/2007.
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05 02 15 (forts.)

05 02 15 06

Särskilt stöd för biodling
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

32 000 000

Genomförande 2009

24 000 000

23 215 644,98

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att genom särskilda åtgärder täcka stöd för biodling, kompensation för inkomstbortfall och förbättring av
information till konsumenter, insyn på marknaden och kvalitetskontroll i enlighet med artiklarna 105–110 i förordning (EG)
nr 1234/2007.
05 02 15 07

Marknadsstödjande undantagsåtgärder för fjäderfäkött och ägg
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för andra åtgärder som beslutats i enlighet med artiklarna 44, 45, 186 och 191 i för
ordning (EG) nr 1234/2007.
05 02 15 99

Övriga åtgärder (griskött, fjäderfä, ägg, biodling, övriga animaliska produkter)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

p.m.

Anslag 2010

Genomförande 2009

100 000

15 004 499,54

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka övriga eventuella utgifter för åtgärder inom sektorn för griskött, fjäderfäkött, ägg, biodling och
andra sektorer för animaliska produkter som avses i förordning (EG) nr 1234/2007, liksom övriga eventuella restbelopp från
tillämpningen av förordning (EEG) nr 2759/75, förordning (EEG) nr 2771/75, förordning (EEG) nr 2777/75 och förordning
(EG) nr 797/2004 (alla upphävda genom förordning (EG) nr 1234/2007), som inte täcks av anslagen för de andra punkterna i
artikel 05 02 15.
Rättslig grund
Rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött
(EGT L 282, 1.11.1975, s. 1).
Rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg
(EGT L 282, 1.11.1975, s. 49).
Rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäder
fäkött (EGT L 282, 1.11.1975, s. 77).
Rådets förordning (EG) nr 797/2004 av den 26 april 2004 om åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren
för biodlingsprodukter (EUT L 125, 28.4.2004, s. 1).
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05 02 16

Omstruktureringsfond för socker
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sock
erindustrin i gemenskapen (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42).

05 02 16 01

Omstruktureringsfond för socker
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

3 017 689 890,69

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera omstruktureringsstöd och annat stöd som beviljas i enlighet med artiklarna 3, 6, 7, 8 och 9
i förordning (EG) nr 320/2006.
Alla inkomster som införs i artikel 6 8 0 i den allmänna inkomstberäkningen kommer att ge upphov till anslag i enlighet med
artikel 18 i budgetförordningen och artikel 1.3 i förordning (EG) nr 320/2006. Vid upprättandet av den allmänna budgeten för
budgetåret 2011 öronmärktes 195 000 000 för artikel 05 02 16, av sockeromstruktureringsfondens sammanlagda inkomster
som beräknades uppgå till 1 015 000 000 euro. Återstoden av fondens inkomster kommer i enlighet med artikel 10 i budget
förordningen automatisk att överföras till nästkommande budgetår.
05 02 16 02

Räkenskapsavslutning avseende sockeromstruktureringsfonden
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka resultaten av bokföringen av resultaten av beslut om räkenskapsavslutning enligt artikel 30.1 i
förordning (EG) nr 1290/2005 om transaktioner inom ramen för sockeromstruktureringsfonden.
Det är också avsett att täcka resultaten av beslut om överensstämmelse i samband med räkenskapsavslutning enligt artikel 31 i
förordning (EG) nr 1290/2005 till förmån för medlemsstaterna om transaktioner inom ramen för
sockeromstruktureringsfonden.
Principen för avslutning av räkenskaperna fastställs i artikel 53b.4 i budgetförordningen.
05 02 17

Stöd till jordbrukare

05 02 17 01

Pilotprojekt – Stöd till jordbrukskooperativ
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

1 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

1 500 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att användas för att hjälpa jordbrukare att organisera sig i kooperativ.

Betalningar
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05 02 17 (forts.)
05 02 17 01 (forts.)

Rättslig grund
Pilotprojekt i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1)

05 02 17 02

Pilotprojekt – Europeiskt centrum för övervakning av priser och marginaler inom jordbruket.
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

1 500 000

Åtaganden

Betalningar

1 500 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera ett europeiskt centrum för övervakning av priser och marginaler inom jordbruket.
Rättslig grund
Pilotprojekt i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1)

05 02 17 03

Pilotprojekt – Stöd till jordbrukar- och konsumentinitiativ för livsmedelsproduktion som ger upphov till låga koldioxidutsläpp
och liten energiförbrukning och som är avsedd för den lokala marknaden
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

2 000 000

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

Åtaganden

1 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 500 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett för stöd till livsmedelskedjor som ger upphov till låga koldioxidutsläpp och liten energiförbrukning och
som är avsedda för den lokala marknaden.
Rättslig grund
Pilotprojekt i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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05 02 17 (forts.)

05 02 17 07

Pilotprojekt – Åtgärder mot spekulation med jordbruksvaror
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 500 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

750 000

Anmärkningar
Ny punkt
Syftet med detta pilotprojekt är att utforma effektiva åtgärder för att bekämpa spekulation med jordbruksvaror och den pris
instabilitet som detta leder till.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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KAPITEL 05 03 — DIREKTSTÖD
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

05 03

DIREKTSTÖD

05 03 01

Frikopplat direktstöd

05 03 01 01

System för samlat gårdsstöd

2

30 389 000 000

28 480 000 000

28 805 561 558,59

05 03 01 02

System för enhetlig arealersätt
ning

2

5 136 000 000

4 497 000 000

3 723 436 975,42

05 03 01 03

Separat sockerstöd

2

273 000 000

283 000 000

252 935 711,73

05 03 01 04

Separat frukt- och grönsaksstöd

2

13 000 000

12 000 000

12 160 833,77

05 03 01 05

Särskilt stöd (artikel 68) – fri
kopplat direktstöd

2

513 000 000

05 03 01 99

Övrigt (frikopplat direktstöd)

2

Artikel 05 03 01 – Delsumma

p.m.

p.m.

0,—

36 324 000 000

33 272 000 000

32 794 095 079,51

05 03 02

Övrigt direktstöd

05 03 02 01

Arealstöd till jordbruksgrödor

2

10 000 000

1 445 000 000

1 448 668 905,86

05 03 02 04

Tilläggsstöd för durumvete:
traditionella produktionsområden

2

1 000 000

50 000 000

49 060 016,71

05 03 02 05

Produktionsstöd för utsäde

2

23 000 000

22 000 000

23 165 676,89

05 03 02 06

Am- och dikobidrag

2

952 000 000

1 162 000 000

1 153 141 941,15

05 03 02 07

Ytterligare am- och dikobidrag

2

51 000 000

52 000 000

51 723 556,10

05 03 02 08

Särskilt nötköttsbidrag

2

72 000 000

95 000 000

90 641 156,85

05 03 02 09

Slaktbidrag för nötkreatur –
Kalvar

2

7 000 000

122 000 000

117 618 490,41

05 03 02 10

Slaktbidrag för nötkreatur –
Fullvuxna djur

2

53 000 000

225 000 000

221 275 613,13

05 03 02 13

Får- och getbidrag

2

22 000 000

258 000 000

232 868 953,32

05 03 02 14

Ytterligare får- och getbidrag

2

7 000 000

78 000 000

72 391 238,19

05 03 02 18

Bidrag till
stärkelsepotatisproducenter

2

102 000 000

103 000 000

103 237 798,57

05 03 02 19

Arealstöd för ris

2

158 000 000

173 000 000

164 363 654,89

05 03 02 21

Produktionsstöd för olivolja

2

3 000 000

100 000 000

96 039 591,90

05 03 02 22

Tobaksbidrag

2

1 000 000

301 000 000

300 611 844,40

05 03 02 23

Arealstöd för humle

2

100 000

2 500 000

2 485 106,65

05 03 02 24

Särskild kvalitetspremie för
durumvete

2

300 000

91 000 000

87 674 629,45

05 03 02 25

Bidrag för proteingrödor

2

40 000 000

45 000 000

32 942 089,42

05 03 02 26

Arealbetalningar för nötter

2

89 000 000

94 000 000

92 207 309,55

05 03 02 27

Bidrag för energigrödor

2

1 000 000

66 000 000

53 697 307,11

05 03 02 28

Stöd för silkesmaskar

2

500 000

500 000

446 267,74
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

05 03 02 36

Bidrag för särskilda typer av jord
bruk och för kvalitetsproduktion

2

05 03 02 39

Tilläggsbelopp för producenter av
sockerbetor och sockerrör

2

50 000 000

50 000 000

22 870 024,51

05 03 02 40

Arealstöd för bomull

2

256 000 000

259 000 000

216 878 847,82

05 03 02 41

Övergångsstöd för frukt och
grönsaker – Tomater

2

146 000 000

145 000 000

144 220 717,01

05 03 02 42

Övergångsstöd för frukt och
grönsaker – Andra produkter än
tomater

2

54 000 000

161 000 000

149 246 771,86

05 03 02 43

Övergångsstöd för bär

2

9 000 000

12 000 000

7 390 066,07

05 03 02 44

Särskilt stöd (artikel 68) – Kopplat
direktstöd

2

805 000 000

05 03 02 50

Posei – Europeiska unionens stöd
program

2

389 000 000

394 000 000

375 201 534,93

05 03 02 51

Posei – Övrigt direktstöd och tidi
gare ordningar

2

100 000

22 000 000

20 898 481,79

05 03 02 52

Posei – Egeiska öarna

2

19 000 000

18 000 000

16 478 528,14

05 03 02 99

Övrigt (direktstöd)

2

3 447 000 000

5 995 000 000

5 777 592 036,24

100 000

6 000 000

542 232 055,07

39 771 100 000

39 273 000 000

39 113 919 170,82

Artikel 05 03 02 – Delsumma
05 03 03

Ytterligare stödbelopp
Kapitel 05 03 – Totalt

2

Anslag 2011

Anslag 2010

125 000 000

1 000 000

449 000 000

p.m.

Genomförande 2009

428 728 454,15

1 417 461,67

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 artiklarna 18 och 154 i budgetförordningen.
Vid upprättandet av budgetbehoven för detta kapitel beaktades 747 000 000 euro som härrör från punkterna 6 7 0 1, 6 7 0 2
och 6 7 0 3 i den allmänna inkomstberäkningen vid fastställandet av budgetbehoven för artikel 05 03 01, särskilt för
punkt 05 03 01 01. I detta belopp ingår 140 000 000 euro som överförts från 2010 till 2011 i enlighet med artikel 10 i
budgetförordningen.
Den följande rättsliga grunden gäller alla artiklar och punkter i detta kapitel om inte annat anges.
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 upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare jordbrukare
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 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken
(EUT L 209, 11.8.2005, 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
(EUT L 30, 31.1.2009, s. 16).
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05 03 01

Frikopplat direktstöd

05 03 01 01

System för samlat gårdsstöd
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

30 389 000 000

Genomförande 2009

28 480 000 000

28 805 561 558,59

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för systemet med samlat gårdsstöd i enlighet med bestämmelserna i avdelning III i för
ordning (EG) nr 1782/2003 och avdelning III i förordning (EG) nr 73/2009.

05 03 01 02

System för enhetlig arealersättning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

5 136 000 000

Genomförande 2009

4 497 000 000

3 723 436 975,42

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för systemet för enhetlig arealersättning i enlighet med 2003 och 2005 års anslutnings
akter och i enlighet med avdelning IVa i förordning (EG) nr 1782/2003 och avdelning V i rådets förordning (EG) nr 73/2009.
Rättslig grund
2003 års anslutningsakt för Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken
Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien, särskilt
punkt 6 A (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).
2005 års anslutningsakt för Republiken Bulgarien och Rumänien, särskilt bilaga III ”Förteckning enligt artikel 19 i
anslutningsakten”.

05 03 01 03

Separat sockerstöd
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

273 000 000

Genomförande 2009

283 000 000

252 935 711,73

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för systemet med separat sockerstöd för de medlemsstater som tillämpar systemet för
enhetlig arealersättning i enlighet med avdelning IVa i förordning (EG) nr 1782/2003 och avdelning V i förordning (EG)
nr 73/2009.
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05 03 01 (forts.)

05 03 01 04

Separat frukt- och grönsaksstöd
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

13 000 000

Genomförande 2009

12 000 000

12 160 833,77

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för systemet med separat frukt- och grönsaksstöd för de medlemsstater som tillämpar
systemet för enhetlig arealersättning i enlighet med avdelning IVa i förordning (EG) nr 1782/2003 och avdelning V i förordning
(EG) nr 73/2009.
05 03 01 05

Särskilt stöd (artikel 68) – frikopplat direktstöd
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

513 000 000

Anmärkningar
Ny punkt
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för frikopplat särskilt stöd enligt artikel 68 i förordning (EG) nr 73/2009, och särskilt
de stöd som avses i punkt 1 a.v och 1 c och d.
05 03 01 99

Övrigt (frikopplat direktstöd)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för övrigt frikopplat direktstöd som inte täcks av anslagen för övriga punkter i
artikel 05 03 01.
05 03 02

Övrigt direktstöd
Rättslig grund
Rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor
och fetter (EGT 172, 30.9.1966, s. 3025/66).
Rådets förordning (EEG) nr 1696/71 av den 26 juli 1971 om den gemensamma organisationen av marknaden för humle
(EGT L 175, 4.8.1971, s. 1).
Rådets förordning (EEG) nr 2358/71 av den 26 oktober 1971 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde
(EGT L 246, 5.11.1971, s. 1).
Rådets förordning (EEG) nr 154/75 av den 21 januari 1975 om inrättandet av ett register över olivodlingar i de olivoljeprodu
cerande medlemsstaterna (EGT L 19, 24.1.1975, s. 1).
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 (EEG) nr 2076/92 av den 30 juni 1992 om fastställande av bidrag för bladtobak efter sortgrupp och av bear
betningskvoter fördelade på sortgrupper och medlemsstater (EGT L 215, 30.7.1992, s. 77).
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05 03 02 (forts.)

Rådets förordning (EG) nr 1868/94 av den 27 juli 1994 om ett kvotsystem för potatisstärkelse (EGT L 197, 30.7.1994, s. 4).
Rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den 22 december 1995 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris
(EGT L 329, 30.12.1995, s. 18).
Rådets förordning (EG) nr 1251/1999 av den 17 maj 1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jord
bruksgrödor (EGT L 160, 26.6.1999, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött
(EGT L 160, 26.6.1999, s. 21).
Rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och
mjölkprodukter (EGT L 160, 26.6.1999, s. 48).
Rådets förordning (EG) nr 2529/2001 av den 19 december 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för fåroch getkött (EGT L 341, 22.12.2001, s. 3).
Rådets förordning (EG) nr 546/2002 av den 25 mars 2002 om fastställande av bidrag och garantitrösklar för bladtobak per
sortgrupp och medlemsstat för skördeåren 2002, 2003 och 2004 (EGT L 84, 28.3.2002, s. 4).
Rådets förordning (EG) nr 2323/2003 av den 17 december 2003 om fastställande av stödbeloppen för utsädessektorn för reg
leringsåret 2004/05 (EUT L 345, 31.12.2003, s. 21).
Rådets förordning (EG) nr 1544/2006 av den 5 oktober 2006 om särskilda åtgärder för att främja silkesodling (kodifierad ver
sion) (EUT L 286, 17.10.2006, s. 1).

05 03 02 01

Arealstöd till jordbruksgrödor
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

10 000 000

Genomförande 2009

1 445 000 000

1 448 668 905,86

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka arealstöd till spannmål, oljeväxtfrön, proteingrödor, gräsensilage och arealuttag i enlighet med
kapitel 10 i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003.
Det är även avsett att täcka eventuella restbelopp i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1251/1999.

05 03 02 04

Tilläggsstöd för durumvete: traditionella produktionsområden
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 000 000

Genomförande 2009

50 000 000

49 060 016,71

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka tillägget till arealstödet för producenter av durumvete i traditionella produktionsområden, i enlig
het med avdelning IV kapitel 10 i förordning (EG) nr 1782/2003.
Det är även avsett att täcka eventuella restbelopp i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1251/1999.
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05 03 02 (forts.)

05 03 02 05

Produktionsstöd för utsäde
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

23 000 000

Genomförande 2009

22 000 000

23 165 676,89

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka stöd till utgifter för produktionsstöd för utsäde i enlighet med avdelning IV kapitel 9 i förordning
(EG) nr 1782/2003 och avdelning IV kapitel 1 avsnitt 5 i förordning (EG) nr 73/2009.
Det är även avsett att täcka eventuella restbelopp i enlighet med artikel 3 i förordning (EEG) nr 2358/71.

05 03 02 06

Am- och dikobidrag
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

952 000 000

Genomförande 2009

1 162 000 000

1 153 141 941,15

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bidragen för am- och dikor i enlighet med avdelning IV kapitel 12 i förordning (EG) nr 1782/2003
och avdelning IV kapitel 1 avsnitt 11 i förordning (EG) nr 73/2009.
Det är även avsett att täcka eventuella restbelopp i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 1254/1999, med undantag av
tilläggsbidragen i samband med tillämpningen av artikel 6.5 i förordning (EG) nr 1254/1999 (regioner enligt artiklarna 3 och 6
i förordning (EG) nr 1260/1999 och medlemsstater med stor andel am- och dikor i nötkreaturspopulationen).

05 03 02 07

Ytterligare am- och dikobidrag
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

51 000 000

Genomförande 2009

52 000 000

51 723 556,10

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka tilläggsbidragen för am- och dikor i enlighet med avdelning IV kapitel 12 i förordning (EG)
nr 1782/2003 och avdelning IV kapitel 1 avsnitt 11 i förordning (EG) nr 73/2009.
Det är även avsett att täcka eventuella restbelopp i enlighet med artikel 6.5 i förordning (EG) nr 1254/1999 som beviljas i de
regioner som specificeras i artiklarna 3 och 6 i förordning (EG) nr 1260/1999, och i medlemsstater med stor andel am- och
dikor i nötkreaturspopulationen.
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05 03 02 (forts.)

05 03 02 08

Särskilt nötköttsbidrag
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

72 000 000

Genomförande 2009

95 000 000

90 641 156,85

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för de särskilda nötköttsbidragen i enlighet med avdelning IV kapitel 12 i förordning
(EG) nr 1782/2003 och avdelning IV kapitel 1 avsnitt 11 i förordning (EG) nr 73/2009.
Det är även avsett att täcka eventuella restbelopp i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1254/1999.

05 03 02 09

Slaktbidrag för nötkreatur – Kalvar
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

7 000 000

Genomförande 2009

122 000 000

117 618 490,41

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka slaktbidrag för kalvar av nötkreatur, i enlighet med avdelning IV kapitel 12 i förordning (EG)
nr 1782/2003 och avdelning IV kapitel 1 avsnitt 11 i förordning (EG) nr 73/2009.
Det är även avsett att täcka eventuella restbelopp för bearbetningsbidrag för unga tjurkalvar i enlighet med artikel 4i i rådets
förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (EGT L 148,
28.6.1968, s. 24) och artikel 11 i förordning (EG) nr 1254/1999.

05 03 02 10

Slaktbidrag för nötkreatur – Fullvuxna djur
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

53 000 000

Genomförande 2009

225 000 000

221 275 613,13

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för slaktbidrag för fullvuxna nötkreatur, i enlighet med avdelning IV kapitel 12 i för
ordning (EG) nr 1782/2003 och avdelning IV kapitel 1 avsnitt 11 i förordning (EG) nr 73/2009.
Det är även avsett att täcka eventuella restbelopp för bearbetningsbidrag för unga tjurkalvar i enlighet med artikel 4i i förord
ning (EEG) nr 805/68 och artikel 11 i förordning (EG) nr 1254/1999.
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05 03 02 (forts.)

05 03 02 13

Får- och getbidrag
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

22 000 000

Genomförande 2009

258 000 000

232 868 953,32

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för ett stöd per djur i enlighet med avdelning IV kapitel 11 i förordning (EG) nr 1782/2003
och avdelning IV kapitel 1 avsnitt 10 i förordning (EG) nr 73/2009.
Det är även avsett att täcka eventuella restbelopp i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 2529/2001.
05 03 02 14

Ytterligare får- och getbidrag
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

7 000 000

Genomförande 2009

78 000 000

72 391 238,19

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter som följer av att ett särskilt stöd per tacka och honget beviljas producenter av får- och
getkött i mindre gynnade områden eller bergsområden, i enlighet med avdelning IV kapitel 11 i förordning (EG) nr 1782/2003
och avdelning IV kapitel 1 avsnitt 10 i förordning (EG) nr 73/2009.
Det är även avsett att täcka eventuella restbelopp i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 2529/2001.
05 03 02 18

Bidrag till stärkelsepotatisproducenter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

102 000 000

Genomförande 2009

103 000 000

103 237 798,57

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för produktionsstöd till producenter av potatis avsedd för framställning av potatisstär
kelse i enlighet med bestämmelserna i avdelning IV kapitel 6 i förordning (EG) nr 1782/2003 och avdelning IV kapitel 1 avsnitt 2
i förordning (EG) nr 73/2009.
05 03 02 19

Arealstöd för ris
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

158 000 000

Genomförande 2009

173 000 000

164 363 654,89

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arealstöd för ris som beviljas i enlighet med avdelning IV kapitel 3 i förordning (EG)
nr 1782/2003 och avdelning IV kapitel 1 avsnitt 1 i förordning (EG) nr 73/2009.
Det är även avsett att täcka eventuella restbelopp i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 3072/95.
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05 03 02 (forts.)

05 03 02 21

Produktionsstöd för olivolja
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 000 000

Genomförande 2009

100 000 000

96 039 591,90

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka produktionsstöd för olivolja i enlighet med avdelning IV kapitel 10b i förordning (EG)
nr 1782/2003.
Det är även avsett att täcka eventuella restbelopp i enlighet med avdelning II i förordning (EEG) nr 136/66 och artikel 3 i för
ordning (EEG) nr 154/75.
05 03 02 22

Tobaksbidrag
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 000 000

Genomförande 2009

301 000 000

300 611 844,40

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka stöd som beviljas jordbrukare som producerar råtobak i enlighet med avdelning IV kapitel 10c
i förordning (EG) nr 1782/2003.
Det är även avsett att täcka eventuella restbelopp i enlighet med avdelning I i förordning (EEG) nr 2075/92, artikel 3 i förord
ning (EEG) nr 2076/92 och artikel 1 i förordning (EG) nr 546/2002.
05 03 02 23

Arealstöd för humle
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

100 000

Genomförande 2009

2 500 000

2 485 106,65

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka arealstöd för humle som beviljas producenter i enlighet med avdelning IV kapitel 10d i förord
ning (EG) nr 1782/2003.
Det är även avsett att täcka eventuella restbelopp i enlighet med artikel 12 i förordning (EEG) nr 1696/71.
05 03 02 24

Särskild kvalitetspremie för durumvete
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

300 000

Genomförande 2009

91 000 000

87 674 629,45

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka det särskilda bidraget för kvaliteten på durumvete i enlighet med kapitel 1 i avdelning IV i för
ordning (EG) nr 1782/2003.
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05 03 02 25

Bidrag för proteingrödor
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

40 000 000

Genomförande 2009

45 000 000

32 942 089,42

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka stöd till producenter av proteingrödor i enlighet med kapitel 2 i avdelning IV i förordning (EG)
nr 1782/2003 och avdelning IV kapitel 1 avsnitt 3 i förordning (EG) nr 73/2009.
Stöd kommer att utgå för proteingrödor som en del av ett hållbart växelbruksystem.

05 03 02 26

Arealbetalningar för nötter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

89 000 000

Genomförande 2009

94 000 000

92 207 309,55

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka arealstöd till producenter av nötter i enlighet med kapitel 4 i avdelning IV i förordning (EG)
nr 1782/2003 och avdelning IV kapitel 1 avsnitt 4 i förordning (EG) nr 73/2009.

05 03 02 27

Bidrag för energigrödor
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 000 000

Genomförande 2009

66 000 000

53 697 307,11

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka arealstöd till producenter av energigrödor i enlighet med kapitel 5 i avdelning IV i förordning
(EG) nr 1782/2003.

05 03 02 28

Stöd för silkesmaskar
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

500 000

Genomförande 2009

500 000

446 267,74

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka stöd för silkesmaskar som beviljats i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 1544/2006 och
artikel 111 i förordning (EG) nr 1234/2007.
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05 03 02 (forts.)

05 03 02 36

Bidrag för särskilda typer av jordbruk och för kvalitetsproduktion
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

125 000 000

Genomförande 2009

449 000 000

428 728 454,15

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i enlighet med artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 och artikel 72.3 i förordning
(EG) nr 73/2009.

05 03 02 39

Tilläggsbelopp för producenter av sockerbetor och sockerrör
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

50 000 000

Genomförande 2009

50 000 000

22 870 024,51

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka stöd till producenter av sockerbetor och sockerrör i enlighet med kapitel 10f i avdelning IV i
förordning (EG) nr 1782/2003 och avdelning IV kapitel 1 avsnitt 7 i förordning (EG) nr 73/2009. Stödet betalas till producen
ter i medlemsstaterna som har beviljats omstruktureringsstöd enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 320/2006 för minst 50 % av
sockerkvoten i bilaga III till rådets förordning (EG) nr 318/2006.

05 03 02 40

Arealstöd för bomull
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

256 000 000

Genomförande 2009

259 000 000

216 878 847,82

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka arealstöd för bomull i enlighet med avdelning IV kapitel 10a i förordning (EG) nr 1782/2003
och avdelning IV kapitel 1 avsnitt 6 i förordning (EG) nr 73/2009.

05 03 02 41

Övergångsstöd för frukt och grönsaker – Tomater
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

146 000 000

Genomförande 2009

145 000 000

144 220 717,01

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för övergångsstöd till jordbrukare som producerar tomater, i enlighet med artikel 68b.1
och artikel 143bc.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 och artikel 54.1 och artikel 128.1 i förordning (EG) nr 73/2009.
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05 03 02 42

Övergångsstöd för frukt och grönsaker – Andra produkter än tomater
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

54 000 000

Genomförande 2009

161 000 000

149 246 771,86

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för övergångsstöd till jordbrukare som producerar en eller flera frukter eller grönsaker,
förutom tomater, i enlighet med artikel 68b.2 och artikel 143bc.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 och artikel 54.2 och arti
kel 128.2 i förordning (EG) nr 73/2009.
05 03 02 43

Övergångsstöd för bär
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

9 000 000

Genomförande 2009

12 000 000

7 390 066,07

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka stöd relaterat till övergångsstödet för bär i enlighet med avdelning IV kapitel 10h i förordning
(EG) nr 1782/2003 och avdelning IV kapitel 1 avsnitt 9 i förordning (EG) nr 73/2009.
05 03 02 44

Särskilt stöd (artikel 68) – Kopplat direktstöd
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

805 000 000

Anmärkningar
Ny punkt
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för kopplat särskilt stöd enligt artikel 68 i förordning (EG) nr 73/2009, särskilt de stöd
som avses i punkt 1 a.i-iv och punkt 1 b och e.
05 03 02 50

Posei – Europeiska unionens stödprogram
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

389 000 000

Genomförande 2009

394 000 000

375 201 534,93

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka direktstöd för program med särskilda åtgärder för att bistå lokal jordbruksproduktion i enlighet
med avdelning III i förordning (EG) nr 247/2006.
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).
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05 03 02 51

Posei – Övrigt direktstöd och tidigare ordningar
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

100 000

Genomförande 2009

22 000 000

20 898 481,79

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka återstående utgifter för
— arealstöd för basgrödor till följd av det frivilliga undantaget i de yttersta randområdena i enlighet med artikel 70.1 b i för
ordning (EG) nr 1782/2003,
— stöd till trindsädesslag till följd av det frivilliga undantaget i de yttersta randområdena i enlighet med artikel 70.1 b i för
ordning (EG) nr 1782/2003,
— arealstöd för ris till följd av det frivilliga undantaget i de yttersta randområdena i enlighet med artikel 70.1 b i förordning
(EG) nr 1782/2003,
— tobaksstöd till följd av det frivilliga undantaget i de yttersta randområdena i enlighet med artikel 70.1 b i förordning (EG)
nr 1782/2003,
— mjölkbidrag och tilläggsbidrag till mjölkproducenter till följd av det frivilliga undantaget i de yttersta randområdena i enlig
het med artikel 70.1 b i förordning (EG) nr 1782/2003,
— direktstöd före 2006.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1452/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för
de franska utomeuropeiska departementen (Poseidom) (EGT L 198, 21.7.2001, s. 11).
Rådets förordning (EG) nr 1453/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för
Azorerna och Madeira (Poseima) (EGT L 198, 21.7.2001, s. 26).
Rådets förordning (EG) nr 1454/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för
Kanarieöarna (Poseican) (EGT L 198, 21.7.2001, s. 45).
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).
05 03 02 52

Posei – Egeiska öarna
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

19 000 000

Genomförande 2009

18 000 000

16 478 528,14

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka andra utgifter för direktstöd som följer av genomförandet av lagstiftningen om öarna i Egeiska
havet.
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 min
dre Egeiska öarna (EUT L 265, 26.9.2006, s. 1).
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05 03 02 99

Övrigt (direktstöd)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 000 000

p.m.

Genomförande 2009

1 417 461,67

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka korrigeringar som inte går att hänföra till en viss budgetpost samt återstående utgifter för
— arealstödstillägg i enlighet med kapitel 8 i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003 och i enlighet med artikel 4.4 i
förordning (EG) nr 1251/1999,
— arealstöd för att upprätthålla odling av kikärter, linser och vicker, i enlighet med kapitel 13 i avdelning IV i förordning (EG)
nr 1782/2003 och i enlighet med förordning (EG) nr 1577/96,
— övergångsordningen för torkat foder i enlighet med förordningarna (EG) nr 603/95, (EG) nr 1782/2003 och (EG)
nr 1786/2003,
— tillägget för durumvete enlighet med kapitel 10 i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003 och i enlighet med artikel 5
i rådets förordning (EG) nr 1251/1999,
— säsongsutjämningsbidrag för nötkött i enlighet med kapitel 12 i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003 och artikel 5
i förordning (EG) nr 1254/1999,
— extensifieringsstödet för nötkött, i enlighet med kapitel 12 i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003 och i enlighet
med artikel 13 i förordning (EG) nr 1254/1999,
— de ytterligare betalningarna till nötköttsproducenter i enlighet med artikel 133 i förordning (EG) nr 1782/2003 och arti
kel 11 i förordning (EG) nr 1254/1999,
— de ytterligare betalningarna till får- och getsektorn i enlighet med kapitel 11 i förordning (EG) nr 1782/2003 och artikel 5
i förordning (EG) nr 2519/2001,
— mjölkbidraget till mjölkproducenter i enlighet med kapitel 7 i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003,
— tilläggsbidragen till mjölkproducenter i enlighet med kapitel 7 i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003,
— ersättningsstödet för bananer i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 404/93,
— övergångsstödet för sockerbetsodlare i enlighet med kapitel 10e i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003,
— fastställandet av ett agrimonetärt system för euron,
— arealstöd för torkade druvor i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 2201/96.
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 1577/96 av den 30 juli 1996 om en särskild åtgärd för vissa trindsädeslag (EGT L 206, 16.8.1996,
s. 4).
Rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbe
tade produkter av frukt och grönsaker (EGT L 297, 21.11.1996, s. 29).
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 2800/98 av den 15 december 1998 om övergångsåtgärder som ska tillämpas i den gemensamma
jordbrukspolitiken med tanke på införandet av euron (EGT L 349, 24.12.1998, s. 8).
Rådets förordning (EG) nr 1259/1999 av den 17 maj 1999 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för
direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (EGT L 160, 26.6.1999, s. 113).
Rådets förordning (EG) nr 1786/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för tor
kat foder (EUT L 270, 21.10.2003, s. 114).
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05 03 03

Ytterligare stödbelopp
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

100 000

Genomförande 2009

6 000 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka restbelopp i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 1782/2003.

542 232 055,07
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KAPITEL 05 04 — LANDSBYGDENS UTVECKLING
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

05 04

LANDSBYGDENS
UTVECKLING

05 04 01

EUGJF:s garantisektions
finansiering av lands
bygdens utveckling –
Programpe
riod 2000–2006

05 04 01 14 EUGJF:s garantisektions
finansiering av landsbyg
dens utveckling – Pro
gramperiod 2000–2006

Genomförande 2009

BR

2

Artikel 05 04 01 –
Delsumma
05 04 02

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

– 13 281 601,72

– 13 281 601,72

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

– 13 281 601,72

– 13 281 601,72

0,—

438 491 632,—

Åtaganden

Betalningar

EUGJF:s garantisektions
finansiering av
landsbygdens utveckling
– Slutförande av tidigare
program

05 04 02 01 Slutförande av EUGFJ:s
utvecklingssektions
utvecklings- och
garantifond för
jordbruket –
Mål 1-områden
(2000–2006)

2

p.m.

05 04 02 02 Slutförande av
specialprogrammet för
fred och försoning i
Nordirland och de
angränsande grevskapen i
Irland (2000–2006)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

05 04 02 03 Slutförande av tidigare
program i mål 1- och
mål 6-områden
(före 2000)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

198 936,10

198 936,10

05 04 02 04 Slutförande av tidigare
program i mål
5b-områden (före 2000)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

05 04 02 05 Slutförande av tidigare
program i områden som
inte omfattas av mål 1
(före 2000)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

05 04 02 06 Slutförande av Leader
(2000–2006)

2

p.m.

0,—

29 698 693,—

05 04 02 07 Slutförande av tidigare
gemenskapsinitiativ
(före 2000)

2

p.m.

0,—

0,—

568 790 562

77 775 316

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

510 000 000

52 000 000

p.m.

II/284

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 05 — JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING
KAPITEL 05 04 — LANDSBYGDENS UTVECKLING (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

05 04 02 08 Slutförande av tidigare
innovativa åtgärder
(före 2000)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

05 04 02 09 Slutförande av Europeiska
utvecklings- och garanti
fonden för jordbruket,
utvecklingssektionen –
Tekniskt driftsstöd
(2000–2006)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikel 05 04 02 –
Delsumma
05 04 03

2

Artikel 05 04 03 –
Delsumma

05 04 05

646 565 878

p.m.

562 000 000

198 936,10

468 389 261,10

p.m.

1 944 383

p.m.

2 700 000

0,—

2 545 551,28

p.m.

1 944 383

p.m.

2 700 000

0,—

2 545 551,28

p.m.

p.m.

p.m.

216 600 000

0,—

67 170 526,24

Andra åtgärder

05 04 03 02 Vegetabiliska och
animaliska genetiska
resurser – Slutförande av
tidigare åtgärder

05 04 04

p.m.

Övergångsåtgärder för
EUGFJ:s garantisektions
finansiering av
landsbygdsutveckling för
de nya medlemsstaterna
– Slutförande av
program (2004–2006)

2

Landsbygdsutveckling
finansierad av
Europeiska
jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling
(EJFLU) (2007–2013)

05 04 05 01 Landsbygdsutvecklings
program

2

05 04 05 02 Tekniskt driftsstöd

2

22 440 241

8 339 763

05 04 05 03 Pilotprojekt –
Utbytesprogram för unga
jordbrukare

2

1 500 000

750 000

05 04 01

14 408 211 311 11 900 560 364 14 335 536 182 12 606 200 000 13 721 634 827,— 8 209 373 255,77
22 548 451

9 000 000

5 138 449,07

3 733 809,28

Artikel 05 04 05 –
Delsumma

14 432 151 552 11 909 650 127 14 358 084 633 12 615 200 000 13 726 773 276,07 8 213 107 065,05

Kapitel 05 04 – Totalt

14 432 151 552 12 558 160 388 14 358 084 633 13 396 500 000 13 713 690 610,45 8 737 930 801,95

EUGJF:s garantisektions finansiering av landsbygdens utveckling – Programperiod 2000–2006

Anmärkningar
Alla intäkter 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 artiklarna 18 och 154 i budgetförordningen.
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05 04 01 (forts.)

Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jord
bruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden (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 jordbrukspolitiken
(EUT L 209, 11.8.2005, s. 1), särskilt artikel 39.
05 04 01 14

EUGJF:s garantisektions finansiering av landsbygdens utveckling – Programperiod 2000–2006
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

– 13 281 601,72

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka belopp som drivits in av medlemsstaterna men som inte kan betraktas som utgöra en oegent
lighet eller försummelse i enlighet med artikel 32 i förordning (EG) nr 1290/2005. Dessa belopp kommer att föras upp som
korrigeringar för utgifter som tidigare finansierades enligt punkterna 05 04 01 01–05 04 01 13 och kan inte återanvändas av
medlemsstaterna.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209,
11.8.2005, s. 1).
05 04 02

EUGJF:s garantisektions finansiering av landsbygdens utveckling – Slutförande av tidigare program
Anmärkningar
I artikel 39 i förordning (EG) nr 1260/1999 föreskrivs finansiella korrigeringar från vilka eventuella inkomster ska föras in i
punkt 6 5 0 0 i inkomstberäkningen. Dessa inkomster får ge upphov till ytterligare anslag enligt artikel 18 i budgetförord
ningen i de fall detta bedöms vara nödvändigt för att täcka risker för att tidigare beslutade korrigeringar behöver upphävas eller
reduceras.
Rättslig grund
Följande rättsliga grund gäller alla budgetposter i denna artikel om inte annat anges:
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 158, 159 och 161.
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 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken
(EUT L 209, 11.8.2005, s. 1), särskilt artikel 39.
Referensrättsakter
Slutsatser från Europeiska rådets möte i Berlin den 24 och 25 mars 1999.
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05 04 02 (forts.)

05 04 02 01

Slutförande av EUGFJ:s utvecklingssektions utvecklings- och garantifond för jordbruket – Mål 1-områden (2000–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

p.m.

568 790 562

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

Åtaganden

510 000 000

Betalningar

0,—

438 491 632,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bidrag från utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket
inom ramen för mål 1 till de åtaganden som ingåtts för programperioden 2000–2006.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jord
bruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden (EGT L 160, 26.6.1999, s. 80).
05 04 02 02

Slutförande av specialprogrammet för fred och försoning i Nordirland och de angränsande grevskapen i Irland (2000–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Specialprogrammet för fred och försoning är avsett att täcka utestående åtaganden från programperioden 2000–2006.
Rättslig grund
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.
Referensrättsakter
Slutsatser från Europeiska rådets möte i Berlin den 24 och 25 mars 1999, särskilt punkt 44 b.
05 04 02 03

Slutförande av tidigare program i mål 1- och mål 6-områden (före 2000)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

198 936,10

Betalningar

198 936,10

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera de utestående åtagandena från föregående programperiod när det gäller de tidigare målen 1
och 6.
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Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jord
bruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden (EGT L 160, 26.6.1999, s. 80).
05 04 02 04

Slutförande av tidigare program i mål 5b-områden (före 2000)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera de utestående åtagandena från föregående programperiod för det tidigare målet 5b genom
utvecklingssektionen vid EUGFJ.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jord
bruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden (EGT L 160, 26.6.1999, s. 80).
05 04 02 05

Slutförande av tidigare program i områden som inte omfattas av mål 1 (före 2000)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera utestående åtaganden från föregående programperiod för det tidigare målet 5a genom utveck
lingssektionen vid EUGFJ.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jord
bruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden (EGT L 160, 26.6.1999, s. 80).
05 04 02 06

Slutförande av Leader (2000–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

77 775 316

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

52 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

29 698 693,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av utestående åtaganden för gemenskapsinitiativet Leader+ under programperio
den 2000–2006.

II/288

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 05 — JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING
KAPITEL 05 04 — LANDSBYGDENS UTVECKLING (forts.)

05 04 02 (forts.)
05 04 02 06 (forts.)

Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jord
bruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden (EGT L 160, 26.6.1999, s. 80).
Referensrättsakter
Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 14 april 2000 om fastställande av riktlinjer för gemenskapsinitiativet
för landsbygdens utveckling (Leader+) (EGT C 139, 18.5.2000, s. 5).

05 04 02 07

Slutförande av tidigare gemenskapsinitiativ (före 2000)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera utestående åtaganden från tidigare gemenskapsinitiativ, före programperioden 2000–2006.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jord
bruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden (EGT L 160, 26.6.1999, s. 80).
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 pro
gram som medlemsstaterna uppmanas föreslå inom ramen för ett gemenskapsinitiativ som gäller utvecklingen av gränsområ
den, 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 fastställande av riktlinjerna för ett initiativ inom
ramen för det särskilda stödprogrammet för fred och försoning i Nordirland och de angränsande grevskapen i Irland (program
met 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 pro
gram som medlemsstaterna uppmanas föreslå inom ramen för gemenskapsinitiativet Interreg när det gäller gränsöverskridande
samarbete om fysisk planering (Interreg II C) (EGT C 200, 10.7.1996, s. 23).
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén 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).
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Slutförande av tidigare innovativa åtgärder (före 2000)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är 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.
Anslaget 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 ovan och som inte tillhör strukturfondernas 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.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jord
bruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden (EGT L 160, 26.6.1999, s. 80).
05 04 02 09

Slutförande av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, utvecklingssektionen – Tekniskt driftsstöd
(2000–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är 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. Det tekniska stödet omfattade de förberedelser och den övervakning,
utvärdering, kontroll och förvaltning som krävdes för att genomföra EUGFJ:s åtgärder. Inom denna ram användes resurserna
bland annat för betalningar av
— stödutgifter (representationskostnader, utbildning, möten, resor),
— utgifter för information och publicering,
— utgifter för it-hjälpmedel och telekommunikationer,
— tjänsteavtal,
— subventioner.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jord
bruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden (EGT L 160, 26.6.1999, s. 80).
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05 04 03

Andra åtgärder

05 04 03 02

Vegetabiliska och animaliska genetiska resurser – Slutförande av tidigare åtgärder
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

1 944 383

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

Åtaganden

2 700 000

Betalningar

0,—

2 545 551,28

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 intäkter som införs i artikel 6 7 0 i den allmänna inkomstberäkningen får ge upphov till ytterligare anslag i enlighet med
artiklarna 18 och 180 i budgetförordningen.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 870/2004 av den 26 april 2004 om inrättande av ett program för bevarande, karakterisering, insam
ling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket (EUT L 162, 30.4.2004, s. 18).
05 04 04

Övergångsåtgärder för EUGFJ:s garantisektions finansiering av landsbygdsutveckling för de nya medlemsstaterna – Slut
förande av program (2004–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

p.m.

p.m.

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

216 600 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

67 170 526,24

Anmärkningar
Detta anslag är avsett för betalning av åtaganden för programperioden 2004–2006.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jord
bruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden (EGT L 160, 26.6.1999, s. 80).
2003 års anslutningsakt för Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken
Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien, särskilt
punkt 6 A.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 jordbrukspolitiken
(EUT L 209, 11.8.2005, s. 1), särskilt artikel 39.
05 04 05

Landsbygdsutveckling finansierad av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (2007–2013)
Anmärkningar
Alla intäkter inom ramen för artikel 6 7 1 i den allmänna inkomstberäkningen får ge upphov till ytterligare anslag under valfri
punkt i denna artikel i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.
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Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209,
11.8.2005, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygds
utveckling (EJFLU) till utveckling av landsbygden (EUT L 277, 21.10.2005, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 378/2007 av den 27 mars 2007 om fastställande av bestämmelser för frivillig modulering av direkt
stöd enligt förordning (EG) nr 1782/2003 (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
(EUT L 30, 31.1.2009, s. 16).

05 04 05 01

Landsbygdsutvecklingsprogram
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

14 408 211 311

Betalningar

11 900 560 364

Anslag 2010
Åtaganden

14 335 536 182

Genomförande 2009
Betalningar

12 606 200 000

Åtaganden

13 721 634 827,00

Betalningar

8 209 373 255,77

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av landsbygdsutvecklingsprogrammen för 2007–2013 som finansieras av Euro
peiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).
Av de sammanlagda anslagen i denna punkt härrör 2 095 300 000 EUR från obligatorisk modulering i enlighet med artikel 9.1
i förordning (EG) nr 73/2009. Dessutom är ett belopp på 374 900 000 EUR en följd av frivillig modulering i enlighet med för
ordning (EG) nr 378/2007. Åtgärder för landsbygdsutveckling enligt samtliga huvudlinjer kommer att mätas mot mer förfinade
resultatindikatorer för jordbrukssystem och produktionsmetoder i syfte att möta utmaningarna när det gäller klimatföränd
ringar, vattenskydd, biologisk mångfald och förnybar energi. Medlemsstaterna ska rapportera om hur de nya utmaningarna beak
tats i åtgärder för landsbygdsutveckling, inbegripet mjölksektorn.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209,
11.8.2005, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygds
utveckling (EJFLU) till utveckling av landsbygden (EUT L 277, 21.10.2005, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 378/2007 av den 27 mars 2007 om fastställande av bestämmelser för frivillig modulering av direkt
stöd 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
(EUT L 30, 31.1.2009, s. 16).

II/292

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 05 — JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING
KAPITEL 05 04 — LANDSBYGDENS UTVECKLING (forts.)

05 04 05 (forts.)

05 04 05 02

Tekniskt driftsstöd
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

22 440 241

8 339 763

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

22 548 451

9 000 000

Åtaganden

5 138 449,07

Betalningar

3 733 809,28

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka åtgärder för tekniskt stöd i enlighet med artikel 66.1 i förordning (EG) nr 1698/2005 och särskilt
det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209,
11.8.2005, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygds
utveckling (EJFLU) till utveckling av landsbygden (EUT L 277, 21.10.2005, s. 1).
05 04 05 03

Pilotprojekt – Utbytesprogram för unga jordbrukare
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 500 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

750 000

Anmärkningar
Ny punkt
Syftet med detta pilotprojekt är att inrätta ett utbytesprogram för unga jordbrukare, vilket skulle möjliggöra ett gränsöverskri
dande utbyte av bästa metoder inom jordbruksförvaltning, särskilt med hänsyn till de utmaningar som det europeiska jordbru
ket står inför, i syfte att bidra till utvecklingen av Europas landsbygdsområden.
Detta program skulle innebära en ovärderlig möjlighet för unga jordbrukare att skaffa sig direkta erfarenheter av de olika typer
av jordbruk som förekommer i unionen genom att tillbringa tid på gårdar i olika medlemsstater. Detta kunskaps- och erfaren
hetsutbyte mellan unga jordbrukare i Europa skulle ytterligare rusta dem för att bemöta kraven från EU:s konsumenter, bidra till
livsmedelssäkerheten och tackla andra utmaningar inom det europeiska jordbruket, såsom användningen av förnybara energi
källor, förlust av biologisk mångfald och koldioxidlagring.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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KAPITEL 05 05 — FÖRANSLUTNINGSÅTGÄRDER INOM JORDBRUK OCH LANDSBYGDSUTVECKLING
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

05 05

FÖRANSLUTNINGSÅTGÄRDER
INOM JORDBRUK OCH LANDS
BYGDSUTVECKLING

05 05 01

Särskilt anslutningsprogram för
jordbruk och landsbygdsutveck
ling (Sapard) – Slutförande av
tidigare åtgärder

05 05 01 01

Sapard-instrumentet inför anslut
ningen – Slutförande av program
met (2000–2006)

4

p.m.

p.m.

p.m.

Sapard-instrumentet inför anslut
ningen – Slutförande av föranslut
ningsstöd till åtta ansökarländer

4

—

p.m.

—

p.m.

p.m.

p.m.

05 05 01 02

Artikel 05 05 01 – Delsumma
05 05 02

Instrument för
föranslutningsstöd för
landsbygdsutveckling (Ipard)

4

Kapitel 05 05 – Totalt

05 05 01

Genomförande 2009

BR

215 000 000

71 318 207

169 800 000

215 000 000

71 318 207

169 800 000

Betalningar

Åtaganden

78 000 000

Betalningar

0,— 254 103 084,—

p.m.

0,—

78 000 000

0,—

0,— 254 103 084,—

53 500 000 121 500 000,—

0,—

131 500 000 121 500 000,— 254 103 084,—

Särskilt anslutningsprogram för jordbruk och landsbygdsutveckling (Sapard) – Slutförande av tidigare åtgärder
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).

05 05 01 01

Sapard-instrumentet inför anslutningen – Slutförande av programmet (2000–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

p.m.

p.m.

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

78 000 000

Betalningar

0,—

254 103 084,00

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.
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Sapard-instrumentet inför anslutningen – Slutförande av föranslutningsstöd till åtta ansökarländer
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

p.m.

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalning av åtaganden som gjorts till och med den 31 december 2003 för stödåtgärder i sam
band 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)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

215 000 000

Anslag 2010

Betalningar

71 318 207

Åtaganden

169 800 000

Genomförande 2009
Betalningar

53 500 000

Åtaganden

121 500 000,00

Betalningar

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka unionens stöd till de kandidatländer som omfattas av instrumentet inför anslutningen och som
i allt större grad anpassat sig till unionens normer och politik, inklusive unionens regelverk om så är lämpligt, och som siktar på
medlemskap. Landsbygdsutvecklingen ska ge stöd till länder i deras förberedelser för genomförandet och förvaltningen av den
gemensamma jordbrukspolitiken, åtgärder för att rätta sig efter unionens strukturer och unionsfinansierade landsbygdsutveck
lingsprogram efter anslutningen.
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 05 06 — INTERNATIONELLA ASPEKTER AV POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

05 06

INTERNATIONELLA ASPEKTER
AV POLITIKOMRÅDET JORD
BRUK OCH LANDSBYGDENS
UTVECKLING

05 06 01

Internationella jordbruksavtal

4

Kapitel 05 06 – Totalt

05 06 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

6 360 000

6 055 858

6 275 322

6 275 322

5 582 087,78

5 582 087,78

6 360 000

6 055 858

6 275 322

6 275 322

5 582 087,78

5 582 087,78

Internationella jordbruksavtal
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

6 360 000

Anslag 2010

Betalningar

6 055 858

Åtaganden

6 275 322

Genomförande 2009
Betalningar

6 275 322

Åtaganden

5 582 087,78

Betalningar

5 582 087,78

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 2000/421/EG av den 13 juni 2000 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av 1999 års konvention
om livsmedelsbistånd (EGT L 163, 4.7.2000, s. 37).
Rådets beslut 2005/800/EG av den 14 november 2005 om ingående av 2005 års internationella avtal om olivolja och bordso
liver (EUT L 302, 19.11.2005, s. 47).
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KAPITEL 05 07 — REVISION AV JORDBRUKSUTGIFTER
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

05 07

REVISION AV JORDBRUKS
UTGIFTER

05 07 01

Kontroll av jordbruksutgif
ter

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

Åtaganden

Betalningar

05 07 01 01 Åtgärder för bekämpning av

bedrägerier – Medlemsstater
nas betalningar

2

0,—

0,—

6 384 574,45

6 384 574,45

0,—

0,—

05 07 01 02 Åtgärder för bekämpning av

bedrägerier – Unionens
direktbetalningar

05 07 01 05 Kontroll av tillämpningen av

jordbrukslagstiftningen

2
2

6 500 000
—

6 500 000
—

6 500 000
—

6 500 000
—

05 07 01 06 Godkännande av tidigare års

räkenskaper med avseende
på utgifter för gemensam
förvaltning inom EUGFJ:s
garantisektion (tidigare
åtgärder) och inom EGFJ

2

– 272 000 000 – 272 000 000 – 310 000 000 – 310 000 000 – 115 070 185,91 – 115 070 185,91

05 07 01 07 Godkännande av förenlighe

ten i tidigare års räkenskaper
med avseende på utgifter för
gemensam förvaltning inom
EUGFJ:s garantisektion (tidi
gare åtgärder) och inom
EGFJ

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

05 07 01 10 Godkännande av tidigare års

räkenskaper avseende lands
bygdens utveckling inom
EJFLU

05 07 01 11 Godkännande av förenlighe

ten i tidigare års räkenskaper
avseende landsbygdens
utveckling inom EJFLU
Artikel 05 07 01 –
Delsumma

05 07 02

Tvistlösning
Kapitel 05 07 – Totalt

– 265 500 000 – 265 500 000 – 303 500 000 – 303 500 000 – 108 685 611,46 – 108 685 611,46
2

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

35 471 903,99

35 471 903,99

– 262 500 000 – 262 500 000 – 300 500 000 – 300 500 000

– 73 213 707,47

– 73 213 707,47

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 artiklarna 18 och 154 i budgetförordningen.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken
(EUT L 209, 11.8.2005, s. 1).
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05 07 01

Kontroll av jordbruksutgifter

05 07 01 01

Åtgärder för bekämpning av bedrägerier – Medlemsstaternas betalningar
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

—

—

Genomförande 2009

0,—

Rättslig grund
Rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor
och fetter (EGT 172, 30.9.1966, s. 3025).
Rådets förordning (EEG) nr 154/75 av den 21 januari 1975 om inrättandet av ett register över olivodlingar i de olivoljeprodu
cerande medlemsstaterna (EGT L 19, 24.1.1975, s. 1).
Rådets förordning (EEG) nr 2392/86 av den 24 juli 1986 om upprättandet av ett gemenskapsregister över vinodlingar
(EGT L 208, 31.7.1986, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 723/97 av den 22 april 1997 om genomförande av medlemsstaternas åtgärdsprogram på området
för kontroll av utgifterna för EUGFJ:s garantisektion (EGT L 108, 25.4.1997, s. 6).
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).
05 07 01 02

Åtgärder för bekämpning av bedrägerier – Unionens direktbetalningar
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

6 500 000

Genomförande 2009

6 500 000

6 384 574,45

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontroller med hjälp av fjärranalys.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 165/94 av den 24 januari 1994 om gemenskapens medfinansiering av kontroll med hjälp av fjärra
nalys (EGT L 24, 29.1.1994, s. 6).
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 upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om änd
ring 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
(EUT L 30, 31.1.2009, s. 16).
05 07 01 05

Kontroll av tillämpningen av jordbrukslagstiftningen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Rättslig grund
Rådets förordning (EEG) nr 2262/84 av den 17 juli 1984 om särskilda bestämmelser för olivolja (EGT L 208, 3.8.1984, s. 11).
Rådets förordning (EEG) nr 3220/84 av den 13 november 1984 om fastställande av gemenskapens klassificeringsskala för slakt
kroppar av gris (EGT L 301, 20.11.1984, s. 1).
Kommissionens förordning (EEG) nr 1538/91 av den 5 juni 1991 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1906/90
om vissa handelsnormer för fjäderfäkött (EGT L 143, 7.6.1991, s. 11).
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05 07 01 (forts.)
05 07 01 05 (forts.)

Rådets förordning (EEG) nr 2137/92 av den 23 juli 1992 om gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar av får och
om fastställande av gemenskapens standardkvalitet för färska och kylda slaktkroppar av får (EGT L 214, 30.7.1992, s. 1).
Kommissionens förordning (EEG) nr 461/93 av den 26 februari 1993 om närmare bestämmelser för gemenskapens skala för
klassificering av slaktkroppar av får (EGT L 49, 27.2.1993, s. 70).
Rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och
grönsaker (EGT L 297, 21.11.1996, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (EGT L 160,
26.6.1999, s. 103).
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 1183/2006 av den 24 juli 2006 om fastställande av en gemenskapsskala för klassificering av slakt
kroppar av vuxna nötkreatur (kodifierad version) (EUT L 214, 4.8.2006, s. 1).
05 07 01 06

Godkännande av tidigare års räkenskaper med avseende på utgifter för gemensam förvaltning inom EUGFJ:s garantisektion (tidi
gare åtgärder) och inom EGFJ
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

– 272 000 000

Genomförande 2009

– 310 000 000

– 115 070 185,91

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka resultaten av beslut som fattats i enlighet med artikel 17 om en minskning av månadsbetalning
arna till följd av överskridande av betalningsfrister, artikel 17a och artikel 30.1 i förordning (EG) nr 1290/2005. Principen för
avslutning av räkenskaperna fastställs i artikel 53b.4 i budgetförordningen.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (EGT L 160,
26.6.1999, s. 103).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
05 07 01 07

Godkännande av förenligheten i tidigare års räkenskaper med avseende på utgifter för gemensam förvaltning inom EUGFJ:s
garantisektion (tidigare åtgärder) och inom EGFJ
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka resultaten av beslut som fattats i enlighet med artikel 31 i förordning (EG) nr 1290/2005 i de fall
dessa är till fördel för medlemsstaterna. Principen för avslutning av räkenskaperna fastställs i artikel 53b.4 i budgetförordningen.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (EGT L 160,
26.6.1999, s. 103).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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05 07 01 (forts.)

05 07 01 10

Godkännande av tidigare års räkenskaper avseende landsbygdens utveckling inom EJFLU
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka resultaten av beslut som fattats i enlighet med artikel 30.1 i förordning (EG) nr 1290/2005. Prin
cipen för avslutning av räkenskaperna fastställs i artikel 53b.4 i budgetförordningen.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
05 07 01 11

Godkännande av förenligheten i tidigare års räkenskaper avseende landsbygdens utveckling inom EJFLU
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka resultaten av beslut som fattats i enlighet med artikel 31 i förordning (EG) nr 1290/2005 i de fall
dessa är till fördel för medlemsstaterna. Principen för avslutning av räkenskaperna fastställs i artikel 53b.4 i budgetförordningen.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
05 07 02

Tvistlösning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 000 000

Genomförande 2009

3 000 000

35 471 903,99

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd att täcka ett eventuellt anslag för utgifter eller inkomster för kommissionen som kan komma att beslu
tas av en domstol, inbegripet skadestånd eller räntor.
Den 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 finan
sieringen 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

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

05 08

STRATEGISKA FRÅGOR OCH
SAMORDNING AV POLITIKOM
RÅDET JORDBRUK OCH
LANDSBYGDENS UTVECKLING

05 08 01

Informationssystemet för jord
bruksföretagens redovisnings
uppgifter (ISJR)

2

14 232 532

12 435 305

13 981 000

13 620 586 13 507 224,42 12 736 416,30

05 08 02

Undersökningar om företags
strukturen i jordbruket

2

550 000

515 379

15 100 000

10 850 000 15 249 940,72 16 295 939,95

05 08 03

Omstrukturering av system för
jordbruksundersökningar

2

1 460 000

1 505 749

1 460 000

1 749 000

1 459 912,02

3 216 875,64

05 08 06

Information om den gemen
samma jordbrukspolitiken

2

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

7 579 644,12

7 579 644,12

05 08 09

Europeiska garantifonden för
jordbruket (EGFJ) – Tekniskt
driftsstöd

2

1 490 000

1 490 000

2 050 000

2 050 000

346 954,50

346 954,50

Pilotprojekt – Bedömning av
slutanvändarnas kostnader för
att följa unionens lagstiftning
på miljö-, djurskydds- och livs
medelssäkerhetsområdet

2

1 500 000

750 000

0,—

0,—

27 232 532

24 696 433

05 08 10

Kapitel 05 08 – Totalt

p.m.
40 591 000

p.m.

36 269 586 38 143 675,78 40 175 830,51

Anmärkningar
Alla intäkter som införs i artikel 6 7 0 i den allmänna inkomstberäkningen får ge upphov till ytterligare anslag i enlighet med
artiklarna 18 och 154 i budgetförordningen.

Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken
(EUT L 209, 11.8.2005, s. 1).

05 08 01

Informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (ISJR)

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

14 232 532

Anslag 2010

Betalningar

12 435 305

Åtaganden

13 981 000

Genomförande 2009
Betalningar

13 620 586

Åtaganden

Betalningar

13 507 224,42

12 736 416,30

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera schablonersättningar och utveckling av instrument för insamling, bearbetning, analys, offent
liggörande och spridning av jordbruksföretagens redovisningsuppgifter samt resultatanalys.

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/301

KOMMISSIONEN
AVDELNING 05 — JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING
KAPITEL 05 08 — STRATEGISKA FRÅGOR OCH SAMORDNING AV POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS
UTVECKLING (forts.)

05 08 01 (forts.)

Rättslig grund
Rådets förordning nr 79/65/EEG av den 15 juni 1965 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redo
visningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska
ekonomiska gemenskapen (EGT 109, 23.6.1965, s. 1859/65).
Rådets förordning (EG) nr 1217/2009 av den 30 november 2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruks
företagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag
inom Europeiska gemenskapen (kodifierad version) (EUT L 328, 15.12.2009, s. 27).
05 08 02

Undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

550 000

515 379

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

15 100 000

10 850 000

Åtaganden

Betalningar

15 249 940,72

16 295 939,95

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att medfinansiera de statistiska undersökningar som är nödvändiga för uppföljningen av unionens struk
turer, däribland finansieringen av databasen Eurofarm.
Rättslig grund
Rådets förordning (EEG) nr 571/88 av den 29 februari 1988 om uppläggningen av gemenskapsundersökningar om företags
strukturen i jordbruket (EGT L 56, 2.3.1988, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008 av den 19 november 2008 om undersökningar av företagsstruk
turen i jordbruket och undersökningen av produktionsmetoderna inom jordbruket (EUT L 321, 1.12.2008, s. 14).
05 08 03

Omstrukturering av system för jordbruksundersökningar
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

1 460 000

1 505 749

Åtaganden

1 460 000

Genomförande 2009
Betalningar

1 749 000

Åtaganden

1 459 912,02

Betalningar

3 216 875,64

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 jord
bruksområdet 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 til
lämpning 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 undersökningar och
utveckling av jordbrukspolitiska indikatorer.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 05 — JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING
KAPITEL 05 08 — STRATEGISKA FRÅGOR OCH SAMORDNING AV POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS
UTVECKLING (forts.)

05 08 03 (forts.)

Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, 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).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1445/2000/EG av den 22 maj 2000 om tillämpning av arealundersökningar och fjär
ranalys inom jordbruksstatistiken under perioden 1999–2003 (EGT L 163, 4.7.2000, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 78/2008 av den 21 januari 2008 om de åtgärder som kommissionen avseende perioden 2008–2013
ska vidta med hjälp av det system för fjärranalys som inrättats inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 25,
30.1.2008, s. 1).
05 08 06

Information om den gemensamma jordbrukspolitiken
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

8 000 000

Genomförande 2009

8 000 000

7 579 644,12

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansiering av åtgärder avseende information om unionens jordbrukspolitik i enlighet med arti
kel 1 i förordning (EG) nr 814/2000.
De åtgärder som avses kan vara
— årsprogram som föreslagits särskilt av organisationer inom jordbruket eller för landsbygdsutveckling, konsumentfören
ingar eller miljögrupper,
— punktinsatser som föreslagits av till exempel medlemsstaternas offentliga myndigheter, medier eller universitet och
högskolor,
— åtgärder som genomförs på kommissionens initiativ,
— åtgärder för främjande av familjejordbruk.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 814/2000 av den 17 april 2000 om åtgärder avsedda att ge information om den gemensamma jord
brukspolitiken (EGT L 100, 20.4.2000, s. 7).
05 08 09

Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) – Tekniskt driftsstöd
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 490 000

Genomförande 2009

2 050 000

346 954,50

Anmärkningar
Detta anslag finansierar utgifter i enlighet med artikel 5 a–d i förordning (EG) nr 1290/2005.
Detta inbegriper finansiering av upprättandet av ett unionskontrollsystem som bygger på DNA-analys vid unionens gränser
enligt följande internationella överenskommelser:
— Rådets beslut 2004/617/EG av den 11 augusti 2004 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska
gemenskapen och Indien i enlighet med artikel XXVIII i GATT 1994 om ändring av de medgivanden för ris som anges i
EG:s bindningslista CXL som bifogas GATT 1994 (EUT L 279, 28.8.2004, s. 17).
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UTVECKLING (forts.)

05 08 09 (forts.)

— Rådets beslut 2004/618/EG av den 11 augusti 2004 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska
gemenskapen och Pakistan i enlighet med artikel XXVIII i GATT 1994 om ändring av de medgivanden för ris som anges i
EG:s bindningslista CXL som bifogas GATT 1994 (EUT L 279, 28.8.2004, s. 23).
Enligt artikel 138 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisa
tion av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad mark
nadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1) får endast basmatiris av de sorter som förtecknas i tidigare nämnda
överenskommelser importeras med nolltullsats.
Detta anslag får även användas för att täcka
— utgifter för analys och kontroll av tredjeländers normer för ekologiska produkter i enlighet med avdelning VI i förordning
(EG) nr 834/2007,
— utgifter för undersökningen ”Bedömning av slutanvändarnas kostnader för att följa unionens lagstiftning på miljö-,
djurskydds- och livsmedelssäkerhetsområdet”.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter
och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).
05 08 10

Pilotprojekt – Bedömning av slutanvändarnas kostnader för att följa unionens lagstiftning på miljö-, djurskydds- och
livsmedelssäkerhetsområdet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 500 000

Anslag 2010

Betalningar

750 000

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Anslaget är avsett att täcka inrättandet av ett pilotprojekt för att bedöma vad det faktiskt kostar för jordbrukare att följa sådan
unionslagstiftning på miljö-, djurskydds- och livsmedelssäkerhetsområdet som är striktare än de standarder som importerade
produkter är föremål för. Denna lagstiftning rör bland annat de 18 förordningar och direktiv som ligger till grund för systemet
med tvärvillkor samt de standarder som definieras som goda jordbruks- och miljövillkor, som också är en del av tvärvillkoren.
Det ska användas för att utföra en omfattande studie för att bedöma kostnaderna för att följa dessa villkor i samtliga medlems
stater, kostnader som kan skilja sig åt mellan medlemsstaterna och även mellan regioner i en medlemsstat till följd av deras olika
klimat, geologiska, ekonomiska och sociala förhållanden samt produktionsvillkor. Studien ska genomföras av ett väletablerat
forskningsinstitut eller ett konsortium av sådana institut.
Rättslig grund
Pilotprojekt i den mening som avses i artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med
budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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AVDELNING 06
TRANSPORT OCH RÖRLIGHET
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
06 01

Rubrik

Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009

Betalningar

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
INOM POLITIKOMRÅDET TRANS
PORT OCH RÖRLIGHET

66 401 381

66 401 381

77 359 540

77 359 540

Reserver (40 01 40)

25 609

25 609

119 318

119 318

66 426 990

66 426 990

77 478 858

190 521 970

154 321 562

06 02

INLANDS-, LUFT- OCH SJÖTRAN
SPORT

06 03

TRANSEUROPEISKA NÄT

06 06

FORSKNING OM TRANSPORT

1 228 200 000
61 560 000

Avdelning 06 – Totalt 1 546 683 351
Reserver (40 01 40)

25 609
1 546 708 960

Åtaganden

Betalningar

126 900 638,53

126 900 638,53

77 478 858

126 900 638,53

126 900 638,53

188 529 360

159 809 910

187 976 285,55

146 872 532,46

856 961 098 1 048 846 000

900 000 000

927 890 764,60

822 847 021,23

86 872 280

104 434 434,61

79 899 913,38

64 119 734

92 662 154

1 141 803 775 1 407 397 054
25 609

119 318

1 141 829 384 1 407 516 372

1 224 041 730 1 347 202 123,29 1 176 520 105,60
119 318
1 224 161 048 1 347 202 123,29 1 176 520 105,60
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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

06 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
INOM POLITIKOMRÅDET
TRANSPORT OCH RÖRLIGHET

06 01 01

Utgifter avseende personal i
aktiv tjänst inom politikområdet
transport och rörlighet

BR

5

Reserver (40 01 40)

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

33 693 906

42 511 899

85 927 578,13

25 609

119 318

33 719 515

42 631 217

85 927 578,13

06 01 02

Extern personal och andra admi
nistrativa utgifter till stöd för
politikområdet transport och
rörlighet

06 01 02 01

Extern personal

5

2 412 110

2 574 314

4 956 283,61

06 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

2 733 901

3 344 768

6 652 331,14

5 146 011

5 919 082

11 608 614,75

2 441 464

3 108 824

6 746 285,75

Artikel 06 01 02 – Delsumma
06 01 03

Utgifter knutna till utrustning,
möbler och tjänster inom
politikområdet transport och
rörlighet

5

06 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom
politikområdet transport och
rörlighet

06 01 04 01

Programmet Marco Polo II –
Administrativa utgifter

1.1

110 000

250 000

100 691,—

06 01 04 02

Transporter – Administrativa
utgifter

1.1

800 000

900 000

712 665,80

06 01 04 04

Finansiellt stöd till projekt av
gemensamt intresse för det
transeuropeiska transportnätet –
Administrativa utgifter

1.1

3 300 000

3 800 000

3 922 670,76

Säkerhet och skydd för
transportanvändare –
Administrativa utgifter

1.1

10 000

25 000

0,—

06 01 04 09

Information och kommunikation
– Administrativa utgifter

1.1

500 000

600 000

500 000,—

06 01 04 31

Genomförandeorganet för det
transeuropeiska transportnätet

1.1

9 900 000

9 794 000

8 855 000,—

06 01 04 07
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KAPITEL 06 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET TRANSPORT OCH RÖRLIGHET (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt
06 01 04 32

Rubrik

BR

Genomförandeorganet för kon
kurrenskraft och innovation –
Bidrag från programmet Marco
Polo II

Anslag 2011

Genomförande 2009

1 555 000

1 425 000

1 405 000,—

16 175 000

16 794 000

15 496 027,56

1.1

Artikel 06 01 04 – Delsumma

Anslag 2010

06 01 05

Stödutgifter för
forskningsåtgärder inom
politikområdet transport och
rörlighet

06 01 05 01

Utgifter avseende personal för
forskning

1.1

5 200 000

5 144 417

3 919 658,40

06 01 05 02

Extern personal för forskning

1.1

2 900 000

2 538 825

2 380 528,08

06 01 05 03

Andra administrativa utgifter för
forskning

1.1

845 000

1 342 493

821 945,86

Artikel 06 01 05 – Delsumma

8 945 000

9 025 735

7 122 132,34

Kapitel 06 01 – Totalt

66 401 381

77 359 540

126 900 638,53

Reserver (40 01 40)

06 01 01

25 609

119 318

66 426 990

77 478 858

126 900 638,53

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet transport och rörlighet
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

06 01 01

Anslag 2010

33 693 906

Genomförande 2009

42 511 899

Reserver (40 01 40)

25 609

119 318

Totalt

33 719 515

42 631 217

85 927 578,13

85 927 578,13

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 01 01 (delvis)

06 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet transport och rörlighet

06 01 02 01

Extern personal
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 412 110

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 01 02 01 (delvis)

Genomförande 2009

2 574 314

4 956 283,61
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KAPITEL 06 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET TRANSPORT OCH RÖRLIGHET (forts.)

06 01 02 (forts.)

06 01 02 11

Andra administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 733 901

Genomförande 2009

3 344 768

6 652 331,14

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 01 02 11 (delvis)
06 01 03

Utgifter knutna till utrustning, möbler och tjänster inom politikområdet transport och rörlighet
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 441 464

Genomförande 2009

3 108 824

6 746 285,75

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 01 03 (delvis)
06 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet transport och rörlighet

06 01 04 01

Programmet Marco Polo II – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

110 000

Genomförande 2009

250 000

100 691,00

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 läg
gas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen,
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och medför avsättning av
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgifts
beräkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten.
Eventuella inkomster från kandidatländernas eller, i tillämpliga fall, de potentiella kandidatländernas på västra Balkan delta
gande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d 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 artiklarna 06 02 06 och 06 02 07.
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KAPITEL 06 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET TRANSPORT OCH RÖRLIGHET (forts.)

06 01 04 (forts.)

06 01 04 02

Transporter – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

800 000

Genomförande 2009

900 000

712 665,80

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.
Rättslig grund
Se artikel 06 02 03.
06 01 04 04

Finansiellt stöd till projekt av gemensamt intresse för det transeuropeiska transportnätet – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 300 000

Genomförande 2009

3 800 000

3 922 670,76

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier och möten med experter, information och publikationer som direkt kan kny
tas till förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt, samt alla andra utgifter för tek
niskt 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 artiklarna 06 03 01, 06 03 03 och 06 03 05.
06 01 04 07

Säkerhet och skydd för transportanvändare – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

10 000

Genomförande 2009

25 000

0,—

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 01 04 07 (delvis)
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.
Rättslig grund
Se artikel 06 02 11.
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KAPITEL 06 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET TRANSPORT OCH RÖRLIGHET (forts.)

06 01 04 (forts.)

06 01 04 09

Information och kommunikation – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

500 000

Genomförande 2009

600 000

500 000,00

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 01 04 09 (delvis)
Detta anslag är avsett att täcka utgifter inom information och publikation som är direkt knutna till uppfyllandet av målen för
transportpolitiken samt till säkerhet och skydd för konsumenter av transport.
Rättslig grund
Se artiklarna 06 02 03 och 06 02 11.
06 01 04 31

Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

9 900 000

Genomförande 2009

9 794 000

8 855 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är det bidragsbelopp som är avsett att täcka utgifterna för personal och driftsutgifterna för genomförandeorganet
för det transeuropeiska transportnätet.
Tjänsteförteckningen för genomförandeorganet återfinns i delen ”Personal” i avsnitt III – Kommissionen (Volym 3).
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 680/2007 av den 20 juni 2007 om allmänna regler för gemenskapens finan
siella stöd på området transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet (EUT L 162, 22.6.2007, s. 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning
(EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskaps
program (EUT L 297, 22.9.2004, s. 6).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 661/2010/EU av den 7 juli 2010 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transe
uropeiska transportnätet (EUT L 204, 5.8.2010, s. 1).
Referensrättsakter
Kommissionens beslut 2007/60/EG av den 26 oktober 2006 om upprättande av Genomförandeorganet för det transeuropeiska
transportnätet genom tillämpning av rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 32, 6.2.2007, s. 88).
Kommissionens beslut K(2007) 5282 av den 5 november 2007 om delegering av befogenheter till genomförandeorganet för
det transeuropeiska transportnätet för att det ska utföra uppgifter som hänger samman med genomförandet av gemenskaps
programmen för stöd i fråga om det transeuropeiska transportnätet, vilket särskilt innefattar användning av anslag som tagits
upp i gemenskapens budget.
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KAPITEL 06 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET TRANSPORT OCH RÖRLIGHET (forts.)

06 01 04 (forts.)

06 01 04 32

Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation – Bidrag från programmet Marco Polo II
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 555 000

Genomförande 2009

1 425 000

1 405 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för personal och driftsutgifter för genomförandeorganet för konkurrenskraft och inno
vation, vilka uppstår till följd av genomförandeorganets deltagande i förvaltningen av åtgärder enligt programmet Marco Polo II.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen,
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och medför avsättning av
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgifts
beräkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten.
Eventuella inkomster från kandidatländernas eller, i tillämpliga fall, de potentiella kandidatländernas på västra Balkan delta
gande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d 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 tredje man, som förs upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande enligt budgetförordningen.
Tjänsteförteckningen för genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation återfinns i delen ”Personal” i avsnitt III –
Kommissionen (Volym 3).
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 förordning (EG) nr 1653/2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning
(EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskaps
program (EUT L 297, 22.9.2004, s. 6).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1692/2006 av den 24 oktober 2006 om inrättande av det andra Marco Poloprogrammet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco
Polo II) (EUT L 328, 24.11.2006, 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).
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 konkur
renskraft 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 gemen
skapens budget.

II/314

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 06 — TRANSPORT OCH RÖRLIGHET
KAPITEL 06 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET TRANSPORT OCH RÖRLIGHET (forts.)

06 01 05

Stödutgifter för forskningsåtgärder inom politikområdet transport och rörlighet

06 01 05 01

Utgifter avseende personal för forskning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

5 200 000

Genomförande 2009

5 144 417

3 919 658,40

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 01 05 01 (delvis)
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen,
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och medför avsättning av
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgifts
beräkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten.
06 01 05 02

Extern personal för forskning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 900 000

Genomförande 2009

2 538 825

2 380 528,08

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 01 05 02 (delvis)
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen,
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och medför avsättning av
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgifts
beräkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten.
06 01 05 03

Andra administrativa utgifter för forskning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

845 000

Genomförande 2009

1 342 493

821 945,86

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 01 05 03 (delvis)
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen,
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och medför avsättning av
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgifts
beräkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 06 — TRANSPORT OCH RÖRLIGHET

KAPITEL 06 02 — INLANDS-, LUFT- OCH SJÖTRANSPORT
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

06 02

INLANDS-, LUFT- OCH SJÖ
TRANSPORT

06 02 01

Europeiska byrån för luftfartssä
kerhet

06 02 01 01

Europeiska byrån för luftfartssä
kerhet – Bidrag till avdelning
arna 1 och 2

1.1

26 282 390

26 282 390

25 595 200

25 595 200

20 063 232,—

20 063 232,—

Europeiska byrån för luftfartssä
kerhet – Bidrag till avdelning 3

1.1

7 033 410

7 033 410

7 283 800

7 283 800

13 798 728,—

13 798 728,—

33 315 800

33 315 800

32 879 000

32 879 000

33 861 960,—

33 861 960,—

06 02 01 02

Artikel 06 02 01 – Delsumma
06 02 02

Europeiska sjösäkerhetsbyrån

06 02 02 01

Europeiska sjösäkerhetsbyrån –
Bidrag till avdelningarna 1 och 2

1.1

21 734 000

21 734 000

21 449 360

21 449 360

22 550 000,—

21 865 257,45

06 02 02 02

Europeiska sjösäkerhetsbyrån –
Bidrag till avdelning 3

1.1

5 962 170

5 962 170

10 500 000

9 816 050

6 885 000,—

6 652 894,87

06 02 02 03

Europeiska sjösäkerhetsbyrån –
Åtgärder för
föroreningsbekämpning

1.1

23 000 000

23 000 000

20 500 000

17 500 000

18 900 000,—

21 827 181,66

50 696 170

50 696 170

52 449 360

48 765 410

48 335 000,—

50 345 333,98

Artikel 06 02 02 – Delsumma
Stödverksamhet till EU:s
transportpolitik och
passagerarnas rättigheter

1.1

15 735 000

14 949 210

15 176 000

15 000 000

16 456 484,71

10 788 725,90

06 02 06

Programmet Marco Polo II

1.1

64 200 000

26 661 012

62 265 000

30 000 000

66 931 223,56

21 044 772,50

06 02 07

Slutförande av programmet
Marco Polo

1.1

5 000 000

0,—

8 447 499,29

06 02 08

Europeiska järnvägsbyrån

06 02 08 01

Europeiska järnvägsbyrån –
Bidrag till avdelningarna 1 och 2

1.1

16 537 000

16 537 000

15 967 030

15 967 030

15 800 000,—

15 800 000,—

06 02 08 02

Europeiska järnvägsbyrån –
Bidrag till avdelning 3

1.1

7 838 000

7 838 000

7 292 970

7 292 970

5 200 000,—

5 200 000,—

24 375 000

24 375 000

23 260 000

23 260 000

21 000 000,—

21 000 000,—

2 200 000

2 190 012

2 500 000

2 250 000

1 391 617,28

1 209 783,99

1 655 500

0,—

174 456,80

06 02 03

Artikel 06 02 08 – Delsumma
06 02 11

Transportskydd

1.1

06 02 12

Pilotprojekt för säkerhet inom
det transeuropeiska vägnätet

1.1

p.m.

—

1 904 358

p.m.

p.m.

—
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 06 — TRANSPORT OCH RÖRLIGHET
KAPITEL 06 02 — INLANDS-, LUFT- OCH SJÖTRANSPORT (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt
06 02 13

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Förberedande åtgärd – Förbätt
ring för trafiken vid de externa
gränsövergångarna i nordöstra
unionen (trafiksäkerhetsas
pekter)

1.1

Kapitel 06 02 – Totalt

—
190 521 970

Betalningar

Åtaganden

230 000
154 321 562

—
188 529 360

06 02 01

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

06 02 01 01

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet – Bidrag till avdelningarna 1 och 2

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 000 000

0,—

0,—

159 809 910

187 976 285,55

146 872 532,46

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

26 282 390

Anslag 2010

Betalningar

26 282 390

Åtaganden

25 595 200

Genomförande 2009
Betalningar

25 595 200

Åtaganden

Betalningar

20 063 232,00

20 063 232,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka Europeiska byrån för luftfartsäkerhets utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdel
ningarna 1 och 2).
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen,
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och medför avsättning av
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgifts
beräkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp
i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Tjänsteförteckningen för byrån återfinns i delen ”Personal” i avsnitt III – Kommissionen (Volym 3).
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestäm
melser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, 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).
Referensrättsakter
Kommissionens förordning (EG) nr 736/2006 av den 16 maj 2006 om arbetsmetoder för Europeiska byrån för luftfartssäker
het vid standardiseringsinspektioner (EUT L 129, 17.5.2006, s. 10).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 06 — TRANSPORT OCH RÖRLIGHET
KAPITEL 06 02 — INLANDS-, LUFT- OCH SJÖTRANSPORT (forts.)

06 02 01 (forts.)
06 02 01 01 (forts.)

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 gemen
skapen samt förvaltningen av informationssystemet (EUT L 134, 20.5.2006, s. 16).
Kommissionens förordning (EG) nr 593/2007 av den 31 maj 2007 om de avgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfarts
säkerhet (EUT L 140, 1.6.2007, s. 3),
06 02 01 02

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

7 033 410

Anslag 2010

Betalningar

7 033 410

Åtaganden

7 283 800

Genomförande 2009
Betalningar

7 283 800

Åtaganden

Betalningar

13 798 728,00

13 798 728,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka byråns driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3).
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen,
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och medför avsättning av
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgifts
beräkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp
i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Europeiska unionens bidrag för 2011 uppgår till sammanlagt 34 399 167 EUR. Ett belopp på 1 083 367 EUR från återanvänd
ning av överskott ska läggas till det belopp på 33 315 800 EUR som tas upp i budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestäm
melser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, 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).
Referensrättsakter
Kommissionens förordning (EG) nr 736/2006 av den 16 maj 2006 om arbetsmetoder för Europeiska byrån för luftfartssäker
het vid standardiseringsinspektioner (EUT L 129, 17.5.2006, s. 10).
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 gemen
skapen samt förvaltningen av informationssystemet (EUT L 134, 20.5.2006, s. 16).
Kommissionens förordning (EG) nr 593/2007 av den 31 maj 2007 om de avgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfarts
säkerhet (EUT L 140, 1.6.2007, s. 3).

II/318

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 06 — TRANSPORT OCH RÖRLIGHET
KAPITEL 06 02 — INLANDS-, LUFT- OCH SJÖTRANSPORT (forts.)

06 02 02

Europeiska sjösäkerhetsbyrån

06 02 02 01

Europeiska sjösäkerhetsbyrån – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

21 734 000

21 734 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

21 449 360

21 449 360

Åtaganden

Betalningar

22 550 000,00

21 865 257,45

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka Europeiska sjösäkerhetsbyråns utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1
och 2).
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen,
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och medför avsättning av
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgifts
beräkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp
i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Tjänsteförteckningen för byrån återfinns i delen ”Personal” i avsnitt III – Kommissionen (Volym 3).
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäker
hetsbyrå (EGT L 208, 5.8.2002, 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 2005/35/EG av den 7 september 2005 om föroreningar förorsakade av fartyg och infö
rande av sanktioner, inbegripet straffrättsliga sanktioner, för föroreningsbrott (EUT L 255, 30.9.2005, s. 11).
Referensrättsakter
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [../..] om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande
av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (KOM(2010) 611 slutlig).
06 02 02 02

Europeiska sjösäkerhetsbyrån – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

5 962 170

Anslag 2010

Betalningar

5 962 170

Åtaganden

10 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

9 816 050

Åtaganden

6 885 000,00

Betalningar

6 652 894,87

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka byråns driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3) med undantag av åtgärder
för föroreningsbekämpning (se nedan).
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 06 — TRANSPORT OCH RÖRLIGHET
KAPITEL 06 02 — INLANDS-, LUFT- OCH SJÖTRANSPORT (forts.)

06 02 02 (forts.)
06 02 02 02 (forts.)

Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen,
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och medför avsättning av
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgifts
beräkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp
i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäker
hetsbyrå (EGT L 208, 5.8.2002, 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 2005/35/EG av den 7 september 2005 om föroreningar förorsakade av fartyg och infö
rande av sanktioner, inbegripet straffrättsliga sanktioner, för föroreningsbrott (EUT L 255, 30.9.2005, s. 11).
Referensrättsakter
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [../..] om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande
av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (KOM(2010) 611 slutlig).

06 02 02 03

Europeiska sjösäkerhetsbyrån – Åtgärder för föroreningsbekämpning
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

23 000 000

Anslag 2010

Betalningar

23 000 000

Åtaganden

20 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

17 500 000

Åtaganden

Betalningar

18 900 000,00

21 827 181,66

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för befraktning av fartyg (inbegripet deras utrustning) för att bekämpa oavsiktliga eller
avsiktliga föroreningar orsakade av fartyg, och utgifter för särskilt tekniskt materiel, upprättande och användning av ett center
för satellitbilder samt studier och forskningsprojekt för att förbättra utrustning och metoder för kampen mot föroreningar.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen,
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och medför avsättning av
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgifts
beräkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 06 — TRANSPORT OCH RÖRLIGHET
KAPITEL 06 02 — INLANDS-, LUFT- OCH SJÖTRANSPORT (forts.)

06 02 02 (forts.)
06 02 02 03 (forts.)

De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp
i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Europeiska unionens sammanlagda bidrag till byrån för 2011 uppgår till totalt 54 936 150 EUR. Ett belopp på 4 239 980 EUR
från återanvändning av överskott ska läggas till det belopp på 50 696 170 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 sjösäker
hetsbyrå (EGT L 208, 5.8.2002, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2038/2006 av den 18 december 2006 om flerårig finansiering av Europe
iska sjösäkerhetsbyråns åtgärder i samband med insatser vid förorening från fartyg (EUT L 394, 30.12.2006, s. 1).
Referensrättsakter
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [../..] om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande
av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (KOM(2010) 611 slutlig).

06 02 03

Stödverksamhet till EU:s transportpolitik och passagerarnas rättigheter
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

15 735 000

Anslag 2010

Betalningar

14 949 210

Åtaganden

15 176 000

Genomförande 2009
Betalningar

15 000 000

Åtaganden

Betalningar

16 456 484,71

10 788 725,90

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kommissionens utgifter för insamling och hantering av uppgifter av alla slag som krävs för ana
lys, definition, främjande, övervakning, bedömning och genomförande av unionens gemensamma transportpolitik för alla trans
portsätt (inlands-, luft-, sjö- och flodtransport) och för alla transportsektorer (transportsäkerhet, den inre marknaden för
transport och dess tillämpningsföreskrifter, optimering av transportnät, passagerarnas rättigheter och skydd i alla transportfor
mer och i 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, sär
skild utbildning, fastställande av trafiksäkerhetsregler, främjande av den gemensamma transportpolitiken, däribland upprät
tande och genomförande av riktlinjer för det transeuropeiska nät som godkänts i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt samt förstärkning av passagerarnas rättigheter och skydd av dessa i alla transportsätt, och att garantera genom
förandet av befintliga förordningar om passagerares rättigheter, särskilt genom åtgärder för att öka kunskaperna om dessa för
ordningar, riktade både till transportindustrin och till resenärerna.
Dessa åtgärder ska främja och stödja intermodal hinderfri rörlighet för personer med nedsatt rörlighet.
Vad gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemen
samma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade
flygningar (EUT L 46, 17.2.2004, s. 1), måste kommissionen ta fram ytterligare åtgärder för att göra tillämpningen av förord
ningen mer effektiv.
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Med anledning av kommissionens lagstadgade rapporteringskrav och det komplexa växelspelet mellan de regionala, nationella
och internationella (Cotif) administrativa strukturer som berörs av tillämpningen av 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. 14)
krävs det särskilda åtgärder för tillämpningen av denna förordning. Som en viktig åtgärd för att stödja tillämpningen av för
ordningen kommer kommissionen under 2010 att inleda en informationskampanj om passagerares rättigheter som ska pågå i
två år och berör samtliga medlemsstater.
Dessa åtgärder och mål kan stödjas på olika nivåer (lokalt, regionalt, nationellt, europeiskt och internationellt) för alla trans
portsätt 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 konsu
mentskyddsmyndigheter i unionen. Den snabba utvecklingen av affärstransaktioner via elektroniska medier (Internet och mobil
telefoner) har ökat antalet kränkningar av europeisk konsumentlagstiftning.
En av de aspekter som upplevs mest negativt av unionens konsumenter i samband med resor är att det på själva flygplatserna
är omöjligt att inleda ett reklamationsförfarande, särskilt när det uppstår en konflikt till följd av flygbolagens och andra tjäns
tetillhandahållares eventuella underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter. De myndigheter i Europa som är behöriga i
konsument- och luftfartsfrågor måste således började samarbeta för att omedelbart förbättra de informations- och kundtjänst
system som riktar sig till resenärer på flygplatser och samtidigt stärka samregleringen i sektorn.
En del av detta anslag ska användas för att genomföra ett pilotprojekt för inrättande av ett integrerat kundtjänstsystem för flyg
resenärer på unionens flygplatser, som ska bygga på idéerna med en enda kontaktpunkt och ett enda gemensamt informations
system. Systemet ska vara gemensamt för och förvaltas av samtliga inblandade aktörer på europeisk nivå. På detta sätt kan man
erbjuda resenärerna en garanti som innebär att oavsett på vilken av unionens flygplatser de befinner sig kommer deras klago
mål eller krav på information att behandlas enhetligt, med stöd av den behöriga konsumentskyddsmyndigheten i landet i fråga,
och samordnas via de informationsnät som redan existerar i unionen.
Enligt artikel 9b i förordning (EG) nr 1070/2009 om ändring av förordning (EG) 550/2004 om tillhandahållande av flygtrafik
tjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet ska det inrättas en samordnare för funktionella luftrumsblock (FAB) samt
upprättas tillämpningsföreskrifter.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens administrativa självständighet enligt artikel 49.6 i budgetförordningen.
06 02 06

Programmet Marco Polo II
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

64 200 000

Anslag 2010

Betalningar

26 661 012

Åtaganden

62 265 000

Genomförande 2009
Betalningar

30 000 000

Åtaganden

Betalningar

66 931 223,56

21 044 772,50

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med genomförandet av programmet Marco Polo II som syftar till att främja
alternativen till internationella godstransporter på vägarna.
I programmet Marco Polo II föreslås fem typer av åtgärder för att uppnå målen:
— Trafikomställningsåtgärder för att på kort sikt flytta över en stor del av transporterna på väg till andra transportsätt där
belastningen är mindre.
— Katalysatoråtgärder för att komma till rätta med strukturella marknadshinder genom genomförande av nya innovativa
tjänster.
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— Åtgärder för gemensamt lärande som syftar till bättre samarbete och delad sakkunskap liksom kunskapsutveckling inom
logistiksektorn.
— Åtgärder för tillhandahållande av högkvalitativa logistiktjänster baserade på närsjöfart som kan jämföras med motorvägar
(”höghastighetsvattenvägar”).
— Åtgärder för undvikande av onödig trafik, som förutsätter att tillverkningsindustrin och logistiksystemen spelar en aktiv
roll inom en sammanhängande strategi för att utveckla en hållbar verksamhet.
Näten för transportinfrastruktur i huvuddelen av de nya medlemsstaterna kan för närvarande inte tillgodose det ökade handels
flödet efter utvidgningen. I dessa fall utgör intermodala transportlösningar den bästa lösningen och det finns därför ett enormt
tillämpningsområde för Marco Polo II inom vilket det kan utgöra en fortsättning och förstärkning av det framgångsrika Marco
Polo I-programmet.
Bidragen till kommersiella åtgärder på marknaden för godstransporttjänster skiljer sig från stödet från program för forskning
och utveckling och stödprogrammen för de transeuropeiska näten. Marco Polo II kommer att främja projekt för transportom
ställning inom alla delar av godsmarknaden, inte bara när det gäller kombinerade transporter.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp i den här artikeln. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och 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 eller, i tillämpliga fall, de potentiella kandidatländernas på västra Balkan delta
gande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
En del av anslaget kommer att användas för det omarbetade Marco Polo-programmet och för ett särskilt program för inre vat
tenvägar med hänsyn tagen till dess miljöfördelar, dess särskilda drag och de fördelar det kommer att ge små och medelstora
företag.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1692/2006 av den 24 oktober 2006 om inrättande av det andra Marco Poloprogrammet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco
Polo II) (EUT L 328, 24.11.2006, s. 1).

06 02 07

Slutförande av programmet Marco Polo
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

1 904 358

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

5 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

8 447 499,29

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp i den här artikeln. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och 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.
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Eventuella inkomster från kandidatländernas eller, i tillämpliga fall, de potentiella kandidatländernas på västra Balkan delta
gande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1382/2003 av den 22 juli 2003 om beviljande av ekonomiskt gemenskaps
stöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo-programmet) (EUT L 196, 2.8.2003, s. 1).
06 02 08

Europeiska järnvägsbyrån

06 02 08 01

Europeiska järnvägsbyrån – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

16 537 000

Anslag 2010

Betalningar

16 537 000

Åtaganden

15 967 030

Genomförande 2009
Betalningar

15 967 030

Åtaganden

Betalningar

15 800 000,00

15 800 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka Europeiska järnvägsbyråns utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1
och 2).
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen,
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och medför avsättning av
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgifts
beräkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp
i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Tjänsteförteckningen för byrån återfinns i delen ”Personal” i avsnitt III – Kommissionen (Volym 3).
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå
(järnvägsbyråförordningen) (EUT L 164, 30.4.2004, s. 1).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar (järnvägs
säkerhetsdirektivet) (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 fram
för 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 järnvägssystemet inom
gemenskapen (EUT L 191, 18.7.2008, s. 1).
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Europeiska järnvägsbyrån – Bidrag till avdelning 3

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

7 838 000

Anslag 2010

Betalningar

7 838 000

Åtaganden

7 292 970

Genomförande 2009
Betalningar

7 292 970

Åtaganden

5 200 000,00

Betalningar

5 200 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka byråns driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3).
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen,
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och medför avsättning av
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgifts
beräkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp
i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Unionens bidrag för 2011 uppgår till totalt 25 303 540 EUR. Ett belopp på 928 540 EUR från återanvändning av överskott
ska läggas till det belopp på 24 375 000 EUR som tas upp i budgeten.

Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå
(järnvägsbyråförordningen) (EUT L 164, 30.4.2004, s. 1).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar (järnvägs
säkerhetsdirektivet) (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 fram
för 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 järnvägssystemet inom
gemenskapen (EUT L 191, 18.7.2008, s. 1).
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Transportskydd
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

2 200 000

Anslag 2010

Betalningar

2 190 012

Åtaganden

2 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

2 250 000

Åtaganden

1 391 617,28

Betalningar

1 209 783,99

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 07 01
Detta anslag är avsett att täcka kommissionens utgifter för insamling och hantering av uppgifter av alla slag som krävs för ana
lys, 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 skadegörelse inom transportsektorn, bland annat vid transport av farligt gods eller avseende
infrastruktur.
— Tillnärmning av lagstiftning och tekniska normer samt administrativa kontrollmetoder för att garantera transportskydd.
— 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 också avsett att täcka utgifter för att upprätta och driva en inspektionsenhet som ska kontrollera säkerheten på
flygplatser och i hamnar i medlemsstaterna, med kontakter med tredjeländer. I utgifterna ingår dagtraktamenten och kostnader
för transport för kommissionens inspektörer samt ersättning av kostnaderna för medlemsstaternas inspektörer i enlighet med
bestämmelserna i unionslagstiftningen. Kostnader för inspektörernas utbildning, förberedande möten och mindre inspektions
utrustning måste bland annat läggas till dessa utgifter.
Stöd behövs framför allt för bekämpning av särskilda olycksorsaker, såsom snö och is som faller ner från lastbilstaken, samt
hälso- och sjukvård för yrkesförare i samband med fjärrtransporter.
Rättslig grund
Uppgift som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning
(EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, 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).
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Pilotprojekt för säkerhet inom det transeuropeiska vägnätet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

—

p.m.

—

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

1 655 500

Betalningar

0,—

174 456,80

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 07 02
Detta anslag är avsett att finansiera tidigare åtaganden för ett pilotprojekt om säkerheten inom det transeuropeiska vägnätet,
inbegripet inrättandet av bevakade lastbilsparkeringar längs de främsta vägtransportlederna i hela Europa och ett certifierings
system, till exempel i form av en ”blå flagga”, för säkra lastbilsparkeringar.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
06 02 13

Förberedande åtgärd – Förbättring för trafiken vid de externa gränsövergångarna i nordöstra unionen
(trafiksäkerhetsaspekter)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

230 000

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

1 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 07 05
Detta anslag är avsett för en förberedande åtgärd för förbättring av trafiksäkerheten vid tre externa gränsövergångar i nordöstra
unionen genom inrättandet av tre säkra lastbilsparkeringar, i syfte att förbättra trafiksäkerheten, förarnas och godsets säkerhet
samt bemöta miljöanknutna och sociala problem som skapas av de långa köerna av lastbilar vid gränsövergångarna.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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KAPITEL 06 03 — TRANSEUROPEISKA NÄT
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

06 03

TRANSEUROPEISKA NÄT

06 03 01

Avslutande finansiellt stöd till
projekt av gemensamt intresse
för det transeuropeiska trans
portnätet

1.1

Finansiellt stöd till projekt av
gemensamt intresse för det tran
seuropeiska transportnätet

1.1 1 178 200 000

Det gemensamma företaget för
Sesar

1.1

06 03 03

06 03 05

Kapitel 06 03 – Totalt

06 03 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR

—

50 000 000
1 228 200 000

Betalningar

38 087 160

Åtaganden

—

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

150 000 000

0,— 251 916 879,26

927 890 764,60 570 930 141,97

771 264 988

998 846 000

725 000 000

47 608 950

50 000 000

25 000 000

856 961 098 1 048 846 000

900 000 000

0,—

0,—

927 890 764,60 822 847 021,23

Avslutande finansiellt stöd till projekt av gemensamt intresse för det transeuropeiska transportnätet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

38 087 160

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

150 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

251 916 879,26

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts i programmet för det transeuropeiska transportnätet
(TEN-T-programmet).
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som genomförs t.o.m. den 31 december 2006.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 2236/95 av den 18 september 1995 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på områ
det för transeuropeiska nät (EGT L 228, 23.9.1995, 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).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 661/2010/EU av den 7 juli 2010 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transe
uropeiska 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 bevil
jandet av gemenskapens finansiella stöd inom området för det transeuropeiska transportnätet för perioden 2001–2006.
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06 03 03

Finansiellt stöd till projekt av gemensamt intresse för det transeuropeiska transportnätet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 178 200 000

Anslag 2010

Betalningar

771 264 988

Åtaganden

998 846 000

Genomförande 2009
Betalningar

725 000 000

Åtaganden

927 890 764,60

Betalningar

570 930 141,97

Anmärkningar
Detta anslag är avsett för upprättandet och utbyggnaden av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), som anses vara väsent
ligt för en väl fungerande inre marknad och för den ekonomiska och sociala sammanhållningen (artiklarna 170, 171 och 172
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Stödet kommer att utgöras av samfinansiering av de projekt av gemensamt
intresse som pekats ut i beslut nr 661/2010/EU).
Syftet är
— att underlätta utformningen av projekt av gemensamt intresse och därvidlag minimera oklara eller motsägelsefulla bestäm
melser avseende förklaringar av gemensamt intresse och obligatorisk tillämpning av miljölagstiftning,
— att skynda på medlemsstaternas genomförande av TEN-T-projekt av gemensamt intresse som avser det transeuropeiska
transportnätet genom att inrikta sig på befintlig infrastruktur inom TEN-T-järnvägsprojekt på kort sikt, i synnerhet där
genomförandet av sådana projekt redan har påbörjats, i syfte att göra korridorerna mer bärkraftiga och effektiva i stället för
att enbart vänta på förverkligandet av långsiktiga mycket omfattande projekt i dessa korridorer,
— att undanröja ekonomiska hinder som kan uppstå då ett projekt inleds, framför allt genom genomförbarhetsstudier,
— att främja tillskott av privat kapital till finansieringen av projekt, liksom offentlig-privata partnerskap,
— att, genom flexibla stödformer, se till att projekt finansieras på bästa sätt och att offentliga medel utnyttjas i så liten utsträck
ning som möjligt,
— att välja ut olika regionala gränsöverskridande järnvägslinjer som har avvecklats eller övergivits, med företräde för sådana
linjer som skulle kunna sammankopplas med TEN-T.
Samfinansiering för utvecklandet av det europeiska tågledningssystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) ska
utgöra högsta prioritet.
Särskild uppmärksamhet ska fästas vid gränsöverskridande järnvägsprojekt som bidrar till bättre förbindelser mellan gamla och
nya medlemsstater och till att återförena Europa.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 680/2007 av den 20 juni 2007 om allmänna regler för gemenskapens finan
siella stöd på området för transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet (EUT L 162, 22.6.2007, s. 1).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 661/2010/EU av den 7 juli 2010 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transe
uropeiska transportnätet (EUT L 204, 5.8.2010, s. 1).
Referensrättsakter
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.
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06 03 05

Det gemensamma företaget för Sesar
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

50 000 000

Anslag 2010

Betalningar

47 608 950

Åtaganden

50 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

25 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka åtgärder för genomförandet av den tekniska komponenten av politiken om ett gemensamt euro
peiskt luftrum (Sesar).
Rättslig grund
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 finan
siella stöd på området för transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet (EUT L 162, 22.6.2007, s. 1).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 661/2010/EU av den 7 juli 2010 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transe
uropeiska transportnätet (EUT L 204, 5.8.2010, s. 1).

II/330

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 06 — TRANSPORT OCH RÖRLIGHET

KAPITEL 06 06 — FORSKNING OM TRANSPORT
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

7 807 868

36 062 154

19 106 500

Åtaganden

Betalningar

06 06

FORSKNING OM TRANSPORT

06 06 02

Forskning om transport (inklu
sive flygteknik)

06 06 02 01

Forskning om transport (inklusive
flygteknik)
1.1

06 06 02 02

Forskning om transport (inbegri
pet flygteknik) – Det gemen
samma företaget för bränsleceller
och vätgas

1.1

2 960 000

1 656 791

2 900 000

1 740 000

2 969 600,—

0,—

06 06 02 03

Det gemensamma företaget Sesar

1.1

58 600 000

47 608 950

53 700 000

40 000 000

52 736 000,—

13 552 000,—

61 560 000

57 073 609

92 662 154

60 846 500 102 370 700,75 45 022 626,44

06 06 04

Anslag som härrör från bidrag
från tredje part (utanför
Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet) till forskning
och teknisk utveckling
1.1

Artikel 06 06 02 – Delsumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

780 780

46 665 100,75 31 470 626,44

1 936 447,32

2 184 445,46

25 614,06

2 545 711,04

06 06 05

Slutförande av tidigare program

06 06 05 01

Slutförande av program (från före
2003)
1.1

—

06 06 05 02

Slutförande av Europeiska
gemenskapens sjätte ramprogram
(2003–2006)

—

7 046 125

—

25 245 000

101 672,48 30 147 130,44

—

7 046 125

—

26 025 780

127 286,54 32 692 841,48

Artikel 06 06 05 – Delsumma
Kapitel 06 06 – Totalt

1.1

61 560 000

64 119 734

92 662 154

86 872 280 104 434 434,61 79 899 913,38

Anmärkningar
Dessa anmärkningar gäller samtliga budgetposter i detta kapitel.
Dessa anslag kommer att användas till Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och
demonstration, vilket omfattar perioden 2007–2013.
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 spetskom
petens till kunskapens framkant, stärka de kvantitativa och kvalitativa aspekterna av mänskliga resurser inom europeisk forsk
ning och teknik samt höja kapaciteten för forskning och innovation i hela Europa och se till att den utnyttjas på bästa möjliga
sätt.
Anslagen ska också täcka följande: kostnader för möten, konferenser, workshoppar och seminarier på hög vetenskaplig eller
teknisk nivå som är av europeiskt intresse och som kommissionens 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, särskilt 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 ska även täcka administrativa utgifter, bland annat följande: utgifter för fast anställd och tillfällig personal, utgifter för infor
mation och publikationer, administrativa och tekniska funktioner och 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 förbere
delse och övervakning av unionens strategi för forskning och teknisk utveckling.
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För vissa åtgärder inom det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning har man planerat ett deltagande
från tredjeländer eller från institut i tredjeländer. Detta eventuella ekonomiska bidrag kommer att föras upp under punk
terna 6 0 1 3 och 6 0 1 5 i inkomstberäkningen och kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med arti
kel 18 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 18 i
budgetförordningen.
Eventuella inkomster från kandidatländernas eller, i tillämpliga fall, de potentiella kandidatländernas på västra Balkan delta
gande i gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till
förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Eventuella intäkter från bidrag från tredjelands organisationer tas upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen och kan leda
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.
De ytterligare anslagen ska tas upp i artikel 06 06 04.

06 06 02

Forskning om transport (inklusive flygteknik)

06 06 02 01

Forskning om transport (inklusive flygteknik)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

7 807 868

Åtaganden

36 062 154

Genomförande 2009
Betalningar

19 106 500

Åtaganden

Betalningar

46 665 100,75

31 470 626,44

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 06 02 01 (delvis)
Dessa forskningsåtgärder bör bidra till en trafikomställning till förmån för järnvägar, kollektivtrafik, icke motordriven rörlighet
(cykling/gång) och vattenvägar samt till trafiksäkerhet. De bör grundas på driftskompatibilitet, intermodalitet, säkerhet samt inte
gration av aspekten om hållbar utveckling i transportforskningen (artikel 11 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).
Detta anslag är avsett att täcka insatser som syftar till
— utveckling av miljövänliga och konkurrenskraftiga transportsystem och transportmetoder (järnväg, väg och inre vattenvä
gar) för alla marktransportsätt (inklusive intermodala hållbara kedjor, gångtrafik – cykling – kollektivtrafik – samåkning
med bil, bilpooler, inom ramen för transporter i städer),
— betoning av forskning kring frågor som minskade trafikvolymer, lindring av transportrelaterade klimatförändringar, meto
der för noggrannare beräkning av transporternas externa kostnader samt tillgång till transporter och infrastruktur för rörel
sehindrade personer,
— genomförande av den tekniska komponenten av politiken om gemensamt europeiskt luftrum (Sesar), kopplad till projek
ten Clean Sky, vilket omfattar en minskning av flygplans bränsleförbrukning och bidrag till klimatförändringen, med hän
syn tagen till kondensstrimmornas eventuella effekter på klimatet,
— förbättrad jämvikt mellan de olika transportsätten,
— åtgärder för att göra järnvägs-, väg- och sjötransporter säkrare, effektivare och konkurrenskraftigare,
— att stödja en europeisk hållbar transportpolitik, varvid prioriteteten ska ligga på att nå unionens mål på 20 respektive 30 %
för koldioxidutsläpp och oljeförbrukning senast 2020 inom denna sektor.
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06 06 02 (forts.)
06 06 02 01 (forts.)

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen,
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och
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.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program 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, forsknings
centrums 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 Euro
peiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86).

06 06 02 02

Forskning om transport (inbegripet flygteknik) – Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

2 960 000

Anslag 2010

Betalningar

1 656 791

Åtaganden

2 900 000

Genomförande 2009
Betalningar

1 740 000

Åtaganden

2 969 600,00

Betalningar

0,—

Anmärkningar
Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska bidra till genomförandet av Europeiska gemenskapens sjunde ram
program för forskning och teknisk utveckling och demonstration (2007–2013), i synnerhet till det särskilda programmet ”Sam
arbete” och dess teman ”Energi”, ”Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik”, ”Miljö (inbegripet
klimatförändring)” och ”Transport (inbegripet flygteknik)”. Det ska särskilt göra följande: Försöka placera Europa i världsspetsen
för bränslecell- och väteteknik och möjliggöra ett marknadsgenombrott för sådan teknik, för att därigenom låta kommersiella
marknadskrafter driva på de betydande potentiella fördelarna för allmänheten. På ett samordnat sätt främja forskning, teknisk
utveckling och demonstration (FoTU) i medlemsstater och länder som är associerade till sjunde ramprogrammet för att över
vinna marknadsstörningarna och rikta in sig på att utveckla marknadstillämpningar, vilket kan bidra till ytterligare ansträng
ningar från branschens sida för att snabbt införa bränsleceller och vätgasteknik. Främja genomförandet av FoTU-prioriteringarna
för det gemensamma teknikinitiativet för bränsleceller och vätgas, bland annat genom stipendier inom ramen för konkurrens
utsatta ansökningsomgångar. Uppmuntra till ökad privat och offentlig forskningsinvestering i bränsleceller och väteteknik i med
lemsstaterna och länder som är associerade till sjunde ramprogrammet.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen,
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och medför avsättning av
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgifts
beräkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten.
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Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europe
iska 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 521/2008 av den 30 maj 2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vät
gas (EUT L 153, 12.6.2008, s. 1).

06 06 02 03

Det gemensamma företaget Sesar
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

58 600 000

Anslag 2010

Betalningar

47 608 950

Åtaganden

53 700 000

Genomförande 2009
Betalningar

40 000 000

Åtaganden

Betalningar

52 736 000,00

13 552 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka åtgärder för genomförandet av den tekniska komponenten av politiken om ett gemensamt euro
peiskt luftrum (Sesar).
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen,
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och medför avsättning av
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgifts
beräkningen i detta avsnitt, 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 ram
program 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, forsknings
centrums 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 Europe
iska 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).
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06 06 04

Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och tek
nisk utveckling
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

1 936 447,32

Betalningar

2 184 445,46

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 06 04 (delvis)
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.
I enlighet med artikel 18 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.
06 06 05

Slutförande av tidigare program

06 06 05 01

Slutförande av program (från före 2003)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

—

p.m.

—

Genomförande 2009
Betalningar

780 780

Åtaganden

25 614,06

Betalningar

2 545 711,04

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 06 05 01 (delvis)
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen,
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och medför avsättning av
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgifts
beräkningen i detta avsnitt, 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 forsk
ning 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 unio
nen (EGT L 86, 4.4.1996, s. 69).
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AVDELNING 06 — TRANSPORT OCH RÖRLIGHET
KAPITEL 06 06 — FORSKNING OM TRANSPORT (forts.)

06 06 05 (forts.)
06 06 05 01 (forts.)

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).
06 06 05 02

Slutförande av Europeiska gemenskapens sjätte ramprogram (2003–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

7 046 125

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

25 245 000

Åtaganden

101 672,48

Betalningar

30 147 130,44

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 06 05 02 (delvis)
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp i denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen,
utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och medför avsättning av
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgifts
beräkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska gemen
skapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det euro
peiska 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).

II/336

SV

Europeiska unionens officiella tidning

KOMMISSIONEN
AVDELNING 06 — TRANSPORT OCH RÖRLIGHET

VERKSAMHET SOM INTE OMFATTAS AV EN SÄRSKILD BUDGETRUBRIK
— ADMINISTRATIVT STÖD TILL GENERALDIREKTORATET FÖR TRANSPORT OCH RÖRLIGHET
— POLITISK STRATEGI OCH SAMORDNING FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR TRANSPORT OCH RÖRLIGHET

15.3.2011

15.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

II/337
KOMMISSIONEN

AVDELNING 07
MILJÖ OCH KLIMATPOLITIK

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/339

KOMMISSIONEN
AVDELNING 07 — MILJÖ OCH KLIMATPOLITIK

AVDELNING 07
MILJÖ OCH KLIMATPOLITIK
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
07 01

Rubrik

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
INOM POLITIKOMRÅDET MILJÖ
OCH KLIMATPOLITIK
Reserver (40 01 40)

07 02

GLOBALA MILJÖFRÅGOR

07 03

UTVECKLING OCH GENOMFÖR
ANDE AV UNIONENS MILJÖPOLI
TIK OCH MILJÖLAGSTIFTNING

Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009

Betalningar

93 845 213

93 845 213

90 128 504

90 128 504

44 853

44 853

164 898

164 898

93 890 066

93 890 066

90 293 402

3 150 000

3 785 230

4 300 000

349 105 327

274 350 327

325 643 000

Åtaganden

Betalningar

90 162 181,74

90 162 181,74

90 293 402

90 162 181,74

90 162 181,74

6 100 000

2 833 370,48

6 072 096,16

239 218 000 335 692 435,44 240 684 608,53

07 11

GLOBALA KLIMATÅTGÄRDER

850 000

809 352

700 000

955 000

678 095,93

748 427,83

07 12

GENOMFÖRANDE AV UNIONENS
POLITIK OCH LAGSTIFTNING OM
KLIMATÅTGÄRDER

17 600 000

15 000 000

10 970 000

9 000 000

9 082 417,85

6 185 048,31

INFÖRLIVANDE AV KLIMATPOLI
TIKEN MED ÖVRIGA ÅTGÄRDER
SAMT INNOVATION

6 000 000

2 500 000

07 13

Reserver (40 02 41)

p.m.

p.m.

15 000 000

5 000 000
5 000 000

6 000 000

2 500 000

15 000 000

Avdelning 07 – Totalt

470 550 540

390 290 122

431 741 504

Reserver (40 01 40, 40 02 41)

44 853

44 853

15 164 898

470 595 393

390 334 975

446 906 402

345 401 504 438 448 501,44 343 852 362,57
5 164 898
350 566 402 438 448 501,44 343 852 362,57
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AVDELNING 07
MILJÖ OCH KLIMATPOLITIK
KAPITEL 07 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET MILJÖ OCH KLIMATPOLITIK

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

07 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM
POLITIKOMRÅDET MILJÖ OCH KLIMAT
POLITIK

07 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst
inom politikområdet miljö och klimatpoli
tik

Anslag 2011

5

Anslag 2010

Genomförande 2009

59 013 025

58 751 220

44 853

164 898

59 057 878

58 916 118

58 143 143,38

Reserver (40 01 40)

58 143 143,38

07 01 02

Extern personal och andra administrativa
utgifter till stöd för politikområdet miljö
och klimatpolitik

07 01 02 01

Extern personal

5

6 363 683

5 444 113

5 652 939,76

07 01 02 11

Administrativa utgifter

5

6 292 416

6 336 791

6 537 950,79

12 656 099

11 780 904

12 190 890,55

5

4 276 089

4 296 380

4 565 255,33

Artikel 07 01 02 – Delsumma
07 01 03

Utgifter för utrustning, möbler och
tjänster inom politikområdet miljö och
klimatpolitik

07 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom
politikområdet miljö och klimatpolitik

07 01 04 01

Life + (finansiellt instrument för miljön –
2007–2013) – Administrativa utgifter

2

15 800 000

13 800 000

13 829 333,99

07 01 04 04

Deltagande i internationell verksamhet på
miljö- och klimatområdet – Administrativa
utgifter

4

300 000

300 000

233 558,64

Genomförande av unionens politik och
lagstiftning om klimatpolitik –
Administrativa utgifter

2

1 800 000

1 200 000

1 199 999,85

Artikel 07 01 04 – Delsumma

17 900 000

15 300 000

15 262 892,48

Kapitel 07 01 – Totalt

93 845 213

90 128 504

90 162 181,74

Reserver (40 01 40)

44 853

164 898

93 890 066

90 293 402

07 01 04 05

07 01 01

90 162 181,74

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet miljö och klimatpolitik
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

07 01 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

59 013 025

58 751 220

Reserver (40 01 40)

44 853

164 898

Totalt

59 057 878

58 916 118

58 143 143,38

58 143 143,38
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KAPITEL 07 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET MILJÖ OCH KLIMATPOLITIK (forts.)

07 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet miljö och klimatpolitik

07 01 02 01

Extern personal
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

6 363 683

07 01 02 11

5 444 113

5 652 939,76

Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

6 292 416

07 01 03

6 336 791

6 537 950,79

Utgifter för utrustning, möbler och tjänster inom politikområdet miljö och klimatpolitik
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

4 276 089

4 296 380

07 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet miljö och klimatpolitik

07 01 04 01

Life + (finansiellt instrument för miljön – 2007–2013) – Administrativa utgifter

4 565 255,33

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

15 800 000

Genomförande 2009

13 800 000

13 829 333,99

Anmärkningar
Tidigare punkt 07 01 04 01 (delvis)
Detta anslag är avsett att täcka
— utgifter för tekniskt stöd i samband med projekturval och övervakning, utvärdering och revision av projekt som valts ut
inom programmet Life + (inklusive icke-statliga organisationer som får bidrag till administrationskostnader) och övervak
ning, utvärdering och revision av pågående projekt som stöds genom programmet Life III,
— publikationer och verksamhet för att sprida resultat och bästa praxis från projekt som stöds genom programmen Life och
Life +, och därigenom bidra till att göra dem bärkraftiga, samt expertmöten och möten för stödmottagarna (rådgivning om
projektförvaltning, nätverksarbete, utväxling av resultat och bästa praxis),
— utveckling, underhåll, drift och support av lämpliga informationstekniksystem för kommunikation, urval, övervakning och
rapportering av projekt och spridning av projektresultat,
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 07 — MILJÖ OCH KLIMATPOLITIK
KAPITEL 07 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET MILJÖ OCH KLIMATPOLITIK (forts.)

07 01 04 (forts.)
07 01 04 01 (forts.)

— utveckling, underhåll, drift och support (hårdvara, mjukvara och tjänster) för informationstekniksystem som är direkt
knutna till programmets policymål och som gynnar både kommissionen, stödmottagarna och intressenterna,
— utgifter för studier, expertmöten, utvärdering, information och publikationer som är direkt knutna till Life +-programmets
mål eller de åtgärder som omfattas av denna budgetpost, samt utgifter för tekniskt eller administrativt stöd som inte inne
bär myndighetsutövning och som kommissionen lagt ut på entreprenad inom ramen för enstaka avtal om tjänster som
gynnar både stödmottagarna och kommissionen.
Eventuella inkomster från kandidatländers och, i tillämpliga fall, potentiella kandidatländers i västra Balkan, bidrag för delta
gande i unions-/gemenskapsprogram, som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande i samma proportion som gäller för det belopp som godkänts för administrativa utgifter i förhållande till de
totala anslag som tas upp för programmet, i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Se artikel 07 03 07.

07 01 04 04

Deltagande i internationell verksamhet på miljö- och klimatområdet – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

300 000

Genomförande 2009

300 000

233 558,64

Rättslig grund
Se artiklarna 07 02 01.

07 01 04 05

Genomförande av unionens politik och lagstiftning om klimatpolitik – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 800 000

Genomförande 2009

1 200 000

1 199 999,85

Anmärkningar
Tidigare punkt 07 01 04 01 (delvis)
Detta anslag inom ramen för programmet Life + är avsett att täcka
— underhåll, drift och support (hårdvara, mjukvara och tjänster) för informationstekniksystem som är direkt knutna till Life +programmets policymål på området klimatpolitik, särskilt gemenskapens oberoende transaktionsförteckning, och infor
mationstekniksystem som är knutna till genomförandet av lagstiftning om skydd av ozonskiktet,
— utgifter för studier, expertmöten, utvärdering, information och publikationer som är direkt knutna till Life +-programmets
mål eller de åtgärder som omfattas av denna budgetpost på området klimatpolitik, samt utgifter för tekniskt eller adminis
trativt stöd som inte innebär myndighetsutövning och som kommissionen lagt ut på entreprenad inom ramen för enstaka
avtal om tjänster som gynnar både stödmottagarna och kommissionen.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 07 — MILJÖ OCH KLIMATPOLITIK
KAPITEL 07 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET MILJÖ OCH KLIMATPOLITIK (forts.)

07 01 04 (forts.)
07 01 04 05 (forts.)

Eventuella inkomster från kandidatländers och, i tillämpliga fall, potentiella kandidatländers i västra Balkan, bidrag för delta
gande i unions-/gemenskapsprogram, som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande i samma proportion som gäller för det belopp som godkänts för administrativa utgifter i förhållande till de
totala anslag som tas upp för programmet, i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Se artikel 07 12 01.
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KAPITEL 07 02 — GLOBALA MILJÖFRÅGOR
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

07 02

GLOBALA MILJÖFRÅGOR

07 02 01

Deltagande i multilateral och
internationell verksamhet på
miljöområdet

4

Slutförande av Life (finansiellt
instrument för miljön –
2000–2006) – Åtgärder utanför
unionen

4

—

238 045

—

Pilotprojekt – Miljöövervakning
av Svartahavsbäckenet och ett
gemensamt europeiskt rampro
gram för utvecklingen av Svarta
havsregionen

4

—

500 000

p.m.

Förberedande åtgärd – Miljöö
vervakning av Svartahavsbäck
enet och ett gemensamt
europeiskt ramprogram för
utvecklingen av Svartahavsregio
nen

4

07 02 02

07 02 03

07 02 04

Kapitel 07 02 – Totalt

07 02 01

Genomförande 2009

BR

2 150 000

2 047 185

2 300 000

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2 300 000

1 833 370,48

2 505 606,20

1 000 000

0,—

3 066 489,96

800 000

1 000 000,—

500 000,—

2 833 370,48

6 072 096,16

1 000 000

1 000 000

2 000 000

2 000 000

3 150 000

3 785 230

4 300 000

6 100 000

Deltagande i multilateral och internationell verksamhet på miljöområdet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

2 150 000

Anslag 2010

Betalningar

2 047 185

Åtaganden

2 300 000

Genomförande 2009
Betalningar

2 300 000

Åtaganden

1 833 370,48

Betalningar

2 505 606,20

Anmärkningar
Tidigare artikel 07 02 01 (delvis)
Detta anslag är avsett att täcka frivilliga och obligatoriska 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.
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 atomenergige
menskapen och i enlighet med artikel 49.6 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).
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 luftförore
ningar (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).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 07 — MILJÖ OCH KLIMATPOLITIK
KAPITEL 07 02 — GLOBALA MILJÖFRÅGOR (forts.)

07 02 01 (forts.)

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 förore
ning av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (EGT L 188, 16.7.1984, s. 7).
Rådets beslut 86/277/EEG av den 12 juni 1986 om antagande av protokollet till 1979 års ECE-konvention om långväga gränsö
verskridande luftföroreningar angående den långsiktiga finansieringen av samarbetsprogrammet för övervakning och utvärde
ring 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 gränsö
verskridande 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 Öster
sjöområdets marina miljö (Helsingforskonventionen) (EGT L 73, 16.3.1994, s. 1).
Rådets beslut av den 27 juni 1997 om ingående på gemenskapens vägnar av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar
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 bekämp
ning 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 industrio
lyckor (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 Cartagenaprotokollet
om biosäkerhet (EGT L 201, 31.7.2002, s. 48).
Rådets beslut 2003/106/EG av den 19 december 2002 om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Rotterdam
konventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämp
ningsmedel (EUT L 63, 6.3.2003, s. 27).
Rådets beslut 2004/259/EG av den 19 februari 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet till 1979
års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar (EUT L 81, 19.3.2004,
s. 35).
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).

II/346

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 07 — MILJÖ OCH KLIMATPOLITIK
KAPITEL 07 02 — GLOBALA MILJÖFRÅGOR (forts.)

07 02 01 (forts.)

Rådets beslut 2006/507/EG av den 14 oktober 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Stockholmskon
ventionen om långlivade organiska föroreningar (EUT L 209, 31.7.2006, s. 1).
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 2010/655/EU av den 19 oktober 2010 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av tilläggsprotokol
let till samarbetsavtalet om skydd av Nordostatlantens kuster och vatten mot föroreningar (EUT L 285, 30.10.2010, s. 1).

07 02 02

Slutförande av Life (finansiellt instrument för miljön – 2000–2006) – Åtgärder utanför unionen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

—

238 045

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

—

Åtaganden

1 000 000

Betalningar

0,—

3 066 489,96

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka det ekonomiska bidraget till tekniska stödprojekt enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1655/2000,
vilka hör samman med det tredje temaområdet i Life III, dvs. Life-Tredjeland. De åtgärder som omfattas ska stödja upprättandet
av den kapacitet och de administrativa strukturer som behövs inom miljösektorn i tredjeland.
Rättslig grund
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).

07 02 03

Pilotprojekt – Miljöövervakning av Svartahavsbäckenet och ett gemensamt europeiskt ramprogram för utvecklingen av
Svartahavsregionen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

500 000

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

800 000

Åtaganden

1 000 000,00

Betalningar

500 000,00

Anmärkningar
Projektet är avsett att främja åtgärder för regelbunden övervakning av kvaliteten på havs- och kustmiljön samt för bekämpande
av föroreningarna i Svartahavsregionen. De övergripande målen är följande:
— Att tillhandahålla grunder för forskning och att studera föroreningen av havs- och kustmiljön; att studera följderna av föro
reningen på den biologiska mångfalden och på jobb som är beroende av havs- och kustmiljön.
— Att utveckla ny teknik för miljöskydd och sanering efter föroreningskatastrofer.
— Att utarbeta och inrätta ett integrerat system för övervakning av hav och kuster i regionen.
— Att upprätta ett nätverk med instrument för dynamisk fjärranalyskontroll av ”hav-kust-flod-systemet”.
— Att utbilda människor och förbereda personal för det faktiska genomförandet av övervakningsverksamheten.
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Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
07 02 04

Förberedande åtgärd – Miljöövervakning av Svartahavsbäckenet och ett gemensamt europeiskt ramprogram för utveck
lingen av Svartahavsregionen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 000 000

Anslag 2010

Betalningar

1 000 000

Åtaganden

2 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2 000 000

Anmärkningar
Åtgärden är avsedd att främja åtgärder för att bekämpa föroreningar och förlusten av biologisk mångfald i Svartahavsregionen
och för att hantera de negativa effekterna av miljöförstöring.
De övergripande målen är följande:
— Att utbilda människor och förbereda personal för det faktiska genomförandet av övervakningsverksamheten.
— Att studera föroreningar och den biologiska mångfalden i havs- och kustmiljön.
— Att utveckla ny teknik för miljöskydd.
— Att utarbeta och inrätta ett integrerat system för övervakning av hav och kuster i regionen.
— Att fastställa och effektivt förvalta skyddade marina områden.
— Att stödja vattenförvaltningen i regionen, bl.a. genom innovativa och kostnadseffektiva sätt att förbättra dricksvattenför
sörjningen, i samverkan med andra områden med vattenbrist, t.ex. Medelhavsområdet.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

07 03

UTVECKLING OCH GENOMFÖR
ANDE AV UNIONENS MILJÖPO
LITIK OCH
MILJÖLAGSTIFTNING

07 03 01

Slutförande av skogsskyddsåt
gärder

2

p.m.

p.m.

—

07 03 02

Slutförande av unionens
åtgärdsprogram för att främja
icke-statliga organisationer som
är aktiva främst inom miljöom
rådet

2

—

—

—

Slutförande av Life III (finan
siellt instrument för miljön –
2000–2006) – Projekt inom
unionens territorium – Del I
(naturskydd)

2

—

21 000 000

—

Slutförande av Life III (finan
siellt instrument för miljön –
2000–2006) – Projekt inom
unionens territorium – Del II
(miljöskydd)

2

—

8 500 000

—

Slutförande av de finansiella
instrumenten Life I
(1991–1995) och Life II
(1996–1999) – Projekt inom
unionens territorium – Del I
(naturskydd) och del II (miljö
skydd)

2

—

—

—

Slutförande av åtgärder för att
förbättra medvetenheten och
andra allmänna åtgärder knutna
till gemenskapens miljöhand
lingsprogram

2

—

125 000

—

07 03 07

Life + (finansiellt instrument för
miljön – 2007–2013)

2

305 000 000

200 000 000

280 885 000

07 03 09

Bidrag till Europeiska miljöby
rån

07 03 09 01

Europeiska miljöbyrån – Bidrag
till avdelningarna 1 och 2

2

21 557 000

21 557 000

20 394 000

20 394 000

23 112 623,55

23 112 623,55

07 03 09 02

Europeiska miljöbyrån – Bidrag
till avdelning 3

2

13 548 327

13 548 327

14 864 000

15 024 000

18 090 966,45

18 090 966,45

35 105 327

35 105 327

35 258 000

35 418 000

41 203 590,—

41 203 590,—

07 03 03

07 03 04

07 03 05

07 03 06

Artikel 07 03 09 – Delsumma

3 000 000

0,—

9 775 276,08

0,—

0,—

15 000 000

0,—

24 231 327,59

15 000 000

17 660,—

17 056 362,47

—

0,—

0,—

300 000

0,—

1 394 951,22

p.m.

158 000 000 288 971 390,44 143 220 064,98

07 03 10

Förberedande åtgärd –
Natura 2000

2

—

160 000

—

400 000

0,—

820 762,90

07 03 11

Pilotprojekt – Skydd och
bevarande av skogarna

2

—

900 000

—

900 000

0,—

1 200 000,—
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

—

220 000

0,—

298 542,—

p.m.

960 000

2 000 000,—

640 000,—

Förberedande åtgärd – Ett inte
grerat system för information
och riskhantering vid kusterna

2

—

Pilotprojekt – Handel med
utsläppsrätter för svaveldioxid
och kväveoxid i Östersjön

2

—

160 000

Pilotprojekt – Utveckling av
förebyggande åtgärder för att
stoppa ökenspridningen i Europa

2

p.m.

800 000

1 500 000

1 500 000

999 795,—

29 938,50

07 03 17

Förberedande åtgärd – Klimatet
på den pannoniska slätten

2

p.m.

1 650 000

2 000 000

2 000 000

2 500 000,—

0,—

07 03 18

Pilotprojekt – Återanvändning
av föråldrade fartyg som inte
används för yrkesmässig fiske
verksamhet

2

200 000

1 000 000

1 000 000

Pilotprojekt – Ekonomiska för
luster till följd av stort vattens
vinn i städerna

2

p.m.

600 000

1 000 000

1 000 000

Pilotprojekt – Certifiering av
jordbruksmetoder som ger upp
hov till låga koldioxidutsläpp

2

p.m.

300 000

1 000 000

1 000 000

Pilotprojekt – Avancerad forsk
ning om metoder för att kontrol
lera spridningen av ambrosiaoch pollenallergier

2

p.m.

750 000

1 500 000

1 500 000

Pilotprojekt – Ett europeiskt sys
tem för pant på aluminiumbur
kar

2

p.m.

100 000

1 500 000

1 500 000

07 03 25

Färdigutveckling av nya initiativ

2

—

0,—

813 792,79

07 03 26

Pilotprojekt – Litteraturgenom
gång avseende klimatförändring
ens eventuella effekter på
vattenskyddsområden i unionen
och fastställande av priorite
ringar bland olika typer av
dricksvattentäkter

2

500 000

250 000

Förberedande åtgärd – Bestsystemet (Frivilligt system för
biologisk mångfald och ekosys
temtjänster i unionens yttersta
randområden och utomeuro
peiska länder och territorier)

2

2 000 000

1 000 000

07 03 13

07 03 15

07 03 16

07 03 19

07 03 21

07 03 22

07 03 24

07 03 27

1 000 000

p.m.

—

520 000
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Pilotprojekt – Plaståtervinningen
och effekterna på den marina
miljön

2

1 000 000

500 000

07 03 29

Förberedande åtgärd – Utveck
ling av förebyggande åtgärder
för att stoppa ökenspridningen i
Europa

2

1 000 000

500 000

07 03 30

Pilotprojekt – Bevarande av
naturresurser och bekämpande
av klimatförändringen genom
ökad användning av solenergi
(solvärme och solceller)

2

2 000 000

1 000 000

07 03 31

Pilotprojekt – Komparativ studie
av påfrestningar och åtgärder i
förvaltningsplanerna för de
största avrinningsdistrikten i
unionen

2

1 500 000

750 000

07 03 28

07 03 60

Europeiska kemikaliemyndighe
ten – Verksamhet på området
lagstiftning om biocider – Bidrag
från program under rubrik 2

07 03 60 01

Europeiska kemikaliemyndigheten
– Verksamhet på området lagstift
ning om biocider – Bidrag till
avdelningarna 1 och 2 från
rubrik 2

2

p.m.

p.m.

07 03 60 02

Europeiska kemikaliemyndigheten
– Verksamhet på området lagstift
ning om biocider – Bidrag till
avdelning 3 från rubrik 2

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 07 03 60 – Delsumma
Kapitel 07 03 – Totalt

07 03 01

Genomförande 2009

BR

349 105 327

274 350 327

Åtaganden

325 643 000

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

239 218 000 335 692 435,44 240 684 608,53

Slutförande av skogsskyddsåtgärder
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

p.m.

p.m.

—

Genomförande 2009
Betalningar

3 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

9 775 276,08

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år till följd av åtgärder som vidtagits för att
övervaka effekterna av luftföroreningar på skogar, övervaka skogsbränder och samla in information och data om
skogsekosystem.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2152/2003 av den 17 november 2003 om övervakning av skogar och mil
jösamspel i gemenskapen (Forest Focus) (EUT L 324, 11.12.2003, s. 1).
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07 03 02

Slutförande av unionens åtgärdsprogram för att främja icke-statliga organisationer som är aktiva främst inom miljöområdet

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år till följd av bidrag till icke-statliga organi
sationer som är aktiva främst på miljöområdet för deras löpande kostnader, årliga arbetsprogram och projekt för att på så vis
bidra till vidareutvecklingen och genomförandet av unionens miljöpolitik och miljölagstiftning och till ett ökat deltagande från
medborgarnas sida i den miljödebatt som förs på europeisk nivå.

Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2002/EG av den 1 mars 2002 om ett åtgärdsprogram för gemenskapen för att
främja icke-statliga organisationer som är aktiva främst inom miljöområdet (EGT L 75, 16.3.2002, s. 1).

07 03 03

Slutförande av Life III (finansiellt instrument för miljön – 2000–2006) – Projekt inom unionens territorium – Del I
(naturskydd)

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

21 000 000

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

15 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

24 231 327,59

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år till följd av de allmänna målen för natur
skyddsdelen av programmet Life III, särskilt bevarandet av livsmiljöer och arter av vilda djur och växter, inbegripet projekt för
naturbevarande och i synnerhet en vidareutveckling av det europeiska nätverket Natura 2000.

Rättslig grund
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).
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Slutförande av Life III (finansiellt instrument för miljön – 2000–2006) – Projekt inom unionens territorium – Del II
(miljöskydd)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

—

8 500 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

—

15 000 000

Åtaganden

Betalningar

17 660,00

17 056 362,47

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år till följd av de allmänna målen för miljö
skyddsdelen av programmet Life III, när det gäller utveckling av innovativa och integrerade tekniska lösningar och metoder för
att ytterligare utveckla unionens miljöpolitik liksom åtgärder och studier för att bättre samordna de gränsöverskridande effek
terna av miljö- och väderleksförhållanden på landskap, floder och vattenvägar samt vattensystem.
Rättslig grund
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).
07 03 05

Slutförande av de finansiella instrumenten Life I (1991–1995) och Life II (1996–1999) – Projekt inom unionens territo
rium – Del I (naturskydd) och del II (miljöskydd)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år till följd av de allmänna målen för Life I
och II när det gäller utveckling och genomförande av gemenskapens miljöpolitik och miljölagstiftning och skydd av naturliga
livsmiljöer och arter.
Rättslig grund
Rådets förordning (EEG) nr 1973/92 av den 21 maj 1992 om inrättandet av ett finansiellt instrument för miljön (Life I)
(EGT L 206, 22.7.1992, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1404/96 av den 15 juli 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 1973/92 om inrättandet av ett finan
siellt instrument för miljön (LIFE) (EGT L 181, 20.7.1996, s. 1).
07 03 06

Slutförande av åtgärder för att förbättra medvetenheten och andra allmänna åtgärder knutna till gemenskapens
miljöhandlingsprogram
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

125 000

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

300 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

1 394 951,22

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år till följd av de åtgärder som kommissionen
vidtagit för att genomföra befintlig lagstiftning och förbättra medvetenheten, och andra allmänna åtgärder som bygger på
gemenskapens miljöhandlingsprogram.
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Åtgärderna ska omfatta bidrag till projekt och kontrakt avseende tjänster, workshoppar och seminarier samt kostnader för för
beredelse och produktion av audiovisuellt material, evenemang och utställningar, pressbesök, publikationer och annan sprid
ningsverksamhet och webbaserad verksamhet.
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 atomenergige
menskapen och i enlighet med artikel 49.6 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).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens sjätte miljö
handlingsprogram (EGT L 242, 10.9.2002, s. 1).

07 03 07

Life + (finansiellt instrument för miljön – 2007–2013)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

305 000 000

Anslag 2010

Betalningar

200 000 000

Åtaganden

280 885 000

Genomförande 2009
Betalningar

158 000 000

Åtaganden

288 971 390,44

Betalningar

143 220 064,98

Anmärkningar
Tidigare artikel 07 03 07 (delvis)
Detta anslag är avsett att täcka finansiellt stöd till åtgärder och projekt för genomförande, uppdatering och utveckling av unio
nens miljöpolitik och miljölagstiftning, bl.a. integrering av miljöfrågor i politiken på andra områden, vilket ska bidra till en håll
bar utveckling. Life +-programmet ska främst stödja genomförandet av sjätte miljöhandlingsprogrammet, inbegripet de
tematiska strategierna, och finansiera åtgärder och projekt med europeiskt mervärde på följande tre prioriterade områden: natur
och biologisk mångfald, miljöpolitik och miljöstyrning samt information och kommunikation.
Minst 78 % av anslagen ska användas för verksamhetsbidrag till projekt, varav minst 50 % ska användas för projekt som stöder
bevarandet av naturen och den biologiska mångfalden. Projekt som finansieras ska väljas ut genom ansökningsförfaranden. De
finansierade projekten ska vara av EU-intresse samt vara tekniskt och finansiellt följdriktiga, genomförbara och kostnadseffektiva.
De projekt som finansieras genom verksamhetsbidrag ska uppfylla ett av följande kriterier för att garantera det europeiska mer
värdet och undvika finansiering av återkommande verksamhet:
— Projekt för bästa praxis eller demonstrationsprojekt för genomförande av direktiven 79/409/EEG och 2009/147/EG eller
direktiv 92/43/EEG.
— Innovativa projekt eller demonstrationsprojekt avseende unionens miljömål, bland annat utveckling och spridning av bästa
praxis, teknik eller kunskap.
— Kampanjer för att öka medvetenheten och särskild utbildning för personal som deltar i brandförebyggande åtgärder.
— Projekt för utveckling och uppnående av unionens mål för en utvidgad, harmoniserad och omfattande långtidsövervak
ning av skogarnas tillstånd och miljösamspel.
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Åtgärder som finansieras genom programmet Life + ska utgöras av bland annat
— stöd för verksamhet i oberoende och ideella icke-statliga organisationer som bidrar till utvecklingen och genomförandet av
unionens miljöpolitik och miljölagstiftning,
— stöd för kommissionens roll när det gäller att initiera utveckling och genomförande av miljöpolitiken genom studier och
utvärderingar, seminarier och workshoppar med experter och intressenter, nätverk och datasystem, information, publika
tioner och annan spridningsverksamhet, inbegripet evenemang, utställningar och liknande åtgärder för att öka
medvetenheten.
De projekt och åtgärder som finansieras genom Life + kan genomföras med hjälp av bidrag eller upphandlingsförfaranden och
kan utgöras av följande:
— Studier och enkäter liksom utveckling av modeller och scenarier.
— Övervakning, bland annat skogsövervakning.
— Åtgärder för återplantering av skog.
— Åtgärder för att bekämpa föroreningar i Medelhavet liksom erosion av kusterna.
— Stöd till kapacitetsuppbyggnad.
— Utbildning, workshoppar och möten, bland annat utbildning för personal som deltar i initiativ för att förebygga
skogsbränder.
— Nätverksarbete och forum för bästa praxis.
— Informations- och kommunikationsåtgärder, bland annat åtgärder för att förbättra medvetenheten, och framför allt kam
panjer för att förbättra allmänhetens medvetenhet om skogsbränder.
— Demonstration av innovativa strategier, tekniska lösningar, metoder och instrument.
— Stöd för operativ verksamhet i icke-statliga organisationer som är aktiva på europeisk nivå främst för att skydda och för
bättra miljön och deltar i arbetet med att utveckla och genomföra unionens politik och lagstiftning.
— Utveckling och underhåll av nätverk, databaser och informations- och datorsystem med direkt koppling till genomföran
det av unionens miljöpolitik och miljölagstiftning, i synnerhet för att förbättra allmänhetens tillgång till miljöinformation.
Utgifter för informations- och kommunikationssystems utveckling, underhåll, drift och support (hårdvara, mjukvara
och tjänster) kommer att täckas. Kostnader för projektförvaltning, kvalitetskontroll, säkerhet, dokumentation och utbild
ning i samband med genomförandet av dessa system täcks också,
— När det gäller delen om natur och biologisk mångfald: Förvaltning av områden och arter och områdesplanering, bland annat
för att göra Natura 2000 mer ekologiskt sammanhängande, övervaka bevarandestatusen (bland annat men inte uteslu
tande införa förfaranden och strukturer för sådan övervakning), utarbeta och genomföra handlingsplaner för bevarande av
arter och livsmiljöer, upprätta Natura 2000 även i marina områden och i ett fåtal fall förvärva mark.
Stöd bör även tillhandahållas för förnyelse av odlingar som utsatts för miljö- och klimatpåfrestningar för att garantera deras lång
siktiga produktivitet.
Kommissionen måste utarbeta en rapport om hur projektbaserade mekanismer (mekanismen för ren utveckling [CDM] eller det
gemensamma initiativet [JI]) påverkar värdländerna, i synnerhet när det gäller deras utvecklingsmål, i enlighet med kraven i Euro
paparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växt
husgaser inom gemenskapen (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).
Eventuella inkomster från bidrag från kandidatländer och, i tillämpliga fall, potentiella kandidatländer i västra Balkan, för del
tagande i unions-/gemenskapsprogram, som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare
anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
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).
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Bidrag till Europeiska miljöbyrån

07 03 09 01

Europeiska miljöbyrån – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

21 557 000

21 557 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

20 394 000

20 394 000

Åtaganden

Betalningar

23 112 623,55

23 112 623,55

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka byråns utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
Eftaländernas bidrag enligt 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 Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under
artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 d i budgetförord
ningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilaga ”Europeiska ekonomiska samar
betsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Eventuella inkomster från kandidatländers och, i tillämpliga fall, potentiella kandidatländers i västra Balkan, bidrag för delta
gande i unions-/gemenskapsprogram, som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Inkomster från Schweiziska edsförbundets bidrag för deltagande i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 3 i inkomst
beräkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp
i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
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 03 09 02

Europeiska miljöbyrån – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

13 548 327

Anslag 2010

Betalningar

13 548 327

Åtaganden

14 864 000

Genomförande 2009
Betalningar

15 024 000

Åtaganden

Betalningar

18 090 966,45

18 090 966,45

Anmärkningar
Detta anslag avser att täcka ett bidrag till Europeiska miljöbyrån i Köpenhamn. Byråns uppgifter är att förse unionen och med
lemsstaterna med objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter om miljön på europeisk nivå som möjliggör för dem att vidta
åtgärder för att skydda miljön, bedöma resultaten av sådana åtgärder och att informera allmänheten.
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Den strategi för Europeiska miljöbyrån under perioden 2009–2013 som styrelsen antog den 26 november 2008 bygger på
huvudsakligen följande tre verksamheter:
— Fortsatt stöd för de krav på information som slås fast i miljölagstiftningen i unionen och internationellt, och i synnerhet i
sjätte miljöhandlingsprogrammet.
— Tillhandahållande av bedömningar vid lämpligare tidpunkter av hur och varför miljön förändras, och av huruvida miljö
strategierna, inbegripet sjätte miljöhandlingsprogrammet, Europeiska unionens strategi för hållbar utveckling och strate
gier inom andra relevanta områden, har varit effektiva.
— Förbättrad samordning och spridning av miljöinformation och miljökunskap i Europa.
Dessa verksamheter genomförs med hjälp av följande fyra projektområden:
— Miljöteman.
— Övergripande teman.
— Integrerad miljöbedömning.
— Informationstjänster och kommunikation.
Varje temaområde påverkas av en rad samhälleliga och sektoriella processer på områden som jordbruk, kemikalier, energi, trans
port och markanvändning, och måste betraktas i ett bredare internationellt sammanhang.
Eftaländernas bidrag enligt 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 Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under
artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 d i budgetförord
ningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilaga ”Europeiska ekonomiska samar
betsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Eventuella inkomster från kandidatländers och, i tillämpliga fall, potentiella kandidatländers i västra Balkan, bidrag för delta
gande i unions-/gemenskapsprogram, som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Inkomster från Schweiziska edsförbundets bidrag för deltagande i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 3 i inkomst
beräkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp
i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Bidraget från unionen för 2010 uppgår till totalt 35 258 000 EUR, och eventuella överskott återbetalas inte.
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).
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Förberedande åtgärd – Natura 2000
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

—

Åtaganden

160 000

Genomförande 2009
Betalningar

—

Åtaganden

400 000

Betalningar

0,—

820 762,90

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka förberedande åtgärder för förvaltning av nätverket Natura 2000 (dvs. bevarande och övervak
ning av biologisk mångfald, återinförande av arter, infrastruktur, ersättning till markägare), inbegripet pilotprojekt,
kommunikations- och informationsverksamhet och utveckling av metoder och förvaltningsmodeller för områden med olika sär
art och ägare.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
07 03 11

Pilotprojekt – Skydd och bevarande av skogarna
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

900 000

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

900 000

Betalningar

0,—

1 200 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år i samband med åtgärder som vidtagits för
att övervaka effekterna av luftföroreningar på skogar, övervaka och förebygga skogsbränder och samla in information och data
om skogsekosystem. Övervakningen ska omfatta problematik kring jord, biologisk mångfald och koldioxidsänkor. Åtgärderna
vidtas i form av bidrag och kontrakt avseende tjänster och studier, utöver de finansiella bidragen till kostnaderna för medlems
staternas och de lokala myndigheternas program för åtgärder med följande syften:
— Drift och vidareutveckling av nätverket av observationsplatser för information om skogsekosystem.
— Drift och vidareutveckling av ett informationssystem om skogsbränder.
— Främjande av åtgärder för att förebygga och bekämpa skogsbränder, i synnerhet i högriskområden, i enlighet med de åtgär
der som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2158/92 av den 23 juli 1992 om skydd av gemenskapens skogar mot brän
der (EGT L 217, 31.7.1992, s. 3), som löpte ut den 31 december 2002.
— Främjande av åtgärder för återplantering av skog i brandhärjade områden, framför allt i naturreservat och skyddade områ
den, med utgångspunkt i de biologiska samt väder- och miljömässiga drag som gäller för området och användningen av
arter och sorter som är anpassade till lokala förhållanden.
— Främjande och utveckling av övervakningssystemet och utvärderingen av den information som samlats in, samt utveckling
av en plattform för datautbyte mellan medlemsstaterna och andra intressenter.
— Stöd till program för återplantering av skog i regioner som drabbats av skogsbränder.
— Främjande av en ingående studie om orsakerna till och följderna av skogsbränder, som under de senaste åren har varit sär
skilt allvarliga, inte minst för den europeiska skogsnäringen.
— Främjande av lämpliga åtgärder för att förebygga skogsbränder, t.ex. brandgator, skogsvägar, tillfarter, vattentäkter och
skogsförvaltningsprogram.
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Möten mellan medlemsstaternas experter kan också täckas av detta anslag.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

07 03 13

Förberedande åtgärd – Ett integrerat system för information och riskhantering vid kusterna
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

—

p.m.

—

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

220 000

Betalningar

0,—

298 542,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera ett projekt som ska utveckla och utarbeta 1) ett kompletterande ömsesidigt informations
system och 2) ett kooperativt system för riskskydd och riskhantering för kusterna. Det är avsett för medlemsstaterna i Öster
sjöregionen och i synnerhet de baltiska staterna, som under 50 års ockupation stod utanför de normala utvecklingsprocesserna
vilket medfört att det är stor skillnad i utvecklingen jämfört med de äldre medlemsstaterna. Strategierna för en hållbar utveck
ling av kusterna (inbegripet integrerade tillämpningar) ska aktivt förstärkas och icke-traditionella innovationer ska utforskas och
utvecklas, testas och spridas, inte enbart enligt etablerade genomförandemetoder, dvs. inte bara vertikalt och horisontellt över
förvaltningsnivåerna, utan också med särskild avsikt att utveckla nya metoder för ömsesidig information och samarbete, för att
därmed öka och utveckla samtliga berörda parters medvetenhet och beteende när det gäller kusterna.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

07 03 15

Pilotprojekt – Handel med utsläppsrätter för svaveldioxid och kväveoxid i Östersjön
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

160 000

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

960 000

Åtaganden

2 000 000,00

Betalningar

640 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för att inrätta ett pilotprojekt för att
— minska svaveldioxid (SO2)- och kväveoxidutsläppen (NOx) i Östersjön genom att skapa ett försökssystem för handel med
utsläppsrätter mellan berörda parter som vill delta på frivillig basis,
— inkludera sjöfarten i kommissionens forskning och förberedande arbete för att utveckla en strategi för öppen handel med
landbaserade resurser, som ska komplettera kommissionens pågående arbete för att definiera och fastställa villkoren för ett
möjligt handelssystem med utsläppsrätter för både SO2 och NOx i framtida lagstiftning.
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Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

07 03 16

Pilotprojekt – Utveckling av förebyggande åtgärder för att stoppa ökenspridningen i Europa
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

800 000

Åtaganden

1 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

1 500 000

Åtaganden

999 795,00

Betalningar

29 938,50

Anmärkningar
Detta anslag ska användas för att finansiera ett pilotprojekt som är avsett att täcka forskning, uppgiftsinsamling, studiebesök,
övervakning, samråd och nätverksarbete för att utveckla förebyggande åtgärder i syfte att stoppa ökenspridningen i Europa.
Flera medlemsstater har på egen hand vidtagit åtgärder på detta område. Därför finns det många exempel på såväl god som dålig
praxis liksom tvärvetenskapliga studier och förslag som utan att begränsa sig till detta grundar sig på bedömningar av skador
som orsakats av moderna intensiva jordbruksmetoder och frågor med koppling till klimatförändringar.
Enligt rapporter från sekretariatet för FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning brottas Portugal, Spanien, Italien, Grek
land, Malta, Lettland, Ungern, Rumänien, Turkiet och Vitryssland samt andra länder och regioner i unionen och Europa med
detta allvarliga miljörelaterade och ekonomiska problem, och scenarier där allt fortsätter som vanligt, dvs. ”business as usual”,
visar att jordbruksproduktionen väntas sjunka ännu mer under de närmaste åren och därmed hota en säker livsmedelsförsörjning.
Dessutom leder ökenspridningen inte bara till förluster inom jordbruket, utan också till minskad biologisk mångfald, minskad
bördighet och en minskning av jordens förmåga att hålla kvar vatten samt ökad erosion och minskning av koldioxidupptaget.
Översvämningar och torka som inträffar till följd av klimatförändringen blir allt vanligare och får alltmer drastiska effekter, vil
ket ytterligare ökar risken för ökenspridning och dess negativa ekonomiska och sociala konsekvenser. (se punkt 17 i Europa
parlamentets resolution av den 9 oktober 2008 om problemet med vattenbrist och torka i Europeiska unionen (EUT C 9 E,
15.1.2010, s. 33).
Pilotprojektet kommer att omfatta
— utbyte av bästa metoder,
— demonstration av innovativa tillvägagångssätt, färdigheter och kunskaper, ny teknik samt nya metoder och instrument, t.ex.
kvarhållande av vatten,
— utveckling av ett uppföljningssystem för utvärdering av den insamlade informationen och utveckling av en plattform för
utbyte av uppgifter med och mellan medlemsstaterna, kandidatländerna, länderna på västa Balkan och de länder som ingår
i den europeiska grannskapspolitiken, som även andra berörda parter kan konsultera,
— upplysningskampanjer med och mellan medlemsstater, kandidatländer, länderna på västra Balkan och de länder som ingår
i den europeiska grannskapspolitiken liksom med andra berörda parter som står inför detta miljömässiga och ekonomiska
problem, i syfte att bidra till att vegetationstäckningen och fuktnivån på och under marken bibehålls för att på så sätt minska
torkan och stoppa ökenspridningen,
— utveckling av konkreta pilotprojekt på lokal nivå som stödjer innovativa lokala åtgärder för att hålla kvar regnvatten och
ytvatten.
Pilotprojektet skulle kunna förbättras i framtiden genom att det tar upp frågan om ökenspridning i hela Europa inom bilaterala
eller multilaterala överenskommelser.

II/360

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 07 — MILJÖ OCH KLIMATPOLITIK
KAPITEL 07 03 — UTVECKLING OCH GENOMFÖRANDE AV UNIONENS MILJÖPOLITIK OCH MILJÖLAGSTIFTNING (forts.)

07 03 16 (forts.)

Rättslig grund
Pilotprojekt i den mening som avses i artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med
budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
07 03 17

Förberedande åtgärd – Klimatet på den pannoniska slätten
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

p.m.

1 650 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

2 000 000

2 000 000

Åtaganden

Betalningar

2 500 000,00

0,—

Anmärkningar
Det huvudsakliga syftet med projektet är att i detalj undersöka Karpaternas och den pannoniska slättens klimatmässiga och geo
grafiska struktur med enhetliga eller åtminstone jämförbara metoder. Grundresultaten kommer att ligga till grund för studier av
de regionala klimatväxlingarna och klimatförändringarna samt för tillämpad klimatologi. Regionens klimat har inte beskrivits
som en geografisk enhet på omkring 90 år.
Nationella meteorologiska mätnätverk har olika instrument och verkar ofta utifrån olika bestämmelser. Korrekta klimatområ
desmodeller kräver större områden, men mindre länder kan inte användas som en modell för rekonstruktion av klimatet i
angränsande områden. Dessa två faktorer omöjliggör jämförelser mellan olika nationella kartor. Dessutom har vissa länder redan
nationella klimatkartor, medan andra inte har det. Projektet ska samla in information om mätningarna och om befintliga data
baser. Nästa steg är utvecklingen av klimatkartor genom uppgifts- och informationsutbyte. Parallellt med detta kommer meto
der för uppgifternas kvalitet och standardisering att jämföras. Det föreslås att det ska användas en kartläggningsmetod som inte
kräver utbyte av stora mängder information mellan länderna. I nästa steg kommer projektets tillämpningsområde att utvidgas
till hela sydöstra Europa, och samarbete kommer att ske med det parallella sydosteuropeiska klimatkartläggningsprojektet, vars
föregångare var ”Summer School on Preparation of Climate Atlas”, som 2007 organiserades av det ungerska meteorologiska
institutet (http://www.met.hu/pages/seminars/seeera/index.htm).
Klimatet i Karpaterna och på den pannoniska slätten är en grundläggande informationskälla för väder- och klimatprognoser.
Projektet Carpathians Environment Outlook (under översyn av Unep), Donau (sjunde europeiska korridoren) och den panno
niska slätten täcker en stor del av avrinningsområdet. Vad som kommer att tas fram är gemensamma kartor och jämförbara
nationella klimatkartor och meteorologiska kartor, och det kommer att finnas en möjlighet att vidga projektets tillämpnings
område, och en databas med rutsystemkartor som kan användas för andra framtida omfattande projekt.
Projektets startdatum: 1 januari 2009
Projektets slutdatum: 31 december 2010
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
07 03 18

Pilotprojekt – Återanvändning av föråldrade fartyg som inte används för yrkesmässig fiskeverksamhet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 000 000

Anslag 2010

Betalningar

200 000

Åtaganden

1 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

1 000 000

Anmärkningar
Syftet med projektet är att stärka åtgärderna för kustskydd och hantering av miljörisker vid kusterna.
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Avsikten är att främja god praxis när det gäller hållbarhet i kustområden genom att stärka och utveckla nyskapande åtgärder i
denna sektor, och att främja åtgärder för upplysning om kustområden och förbättra berörda parters beteende.
Detta anslag ska finansiera kostnaderna för medlemsstaternas och de lokala myndigheternas program för åtgärder med följande
syften:
— Uppteckning av antalet fartyg – som inte bedriver yrkesmässig verksamhet – som är i bruk respektive ur bruk genom en
analys av dessa fartygs livscykel, av de material de tillverkats av och av vad som händer med dem så snart de har tjänat ut.
— Studie av möjligheterna att fastställa bestämmelser för att reglera skrotningen av gamla föråldrade fartyg och/eller förfa
randen för att göra sig av med ett fartyg.
— Återvinning av fartyg och deras material – framför allt harts och glasfiber – som går till spillo när de dumpas på avfalls
anläggningar och som också förorenar de platser där fartygen överges.
— Möjlig återanvändning av de återvunna materialen.
— Korrekt hantering av farligt avfall, i synnerhet bränsle, oljor och tungmetaller, som måste dekontamineras.
— Åtgärder för social kommunikation och upplysning som kan skapa debatt och samla idéer kring miljömässiga och sociala
frågor som är viktiga för samhällets hållbara utveckling, och därvidlag involvera både sjöfartsföretagen och allmänheten.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

07 03 19

Pilotprojekt – Ekonomiska förluster till följd av stort vattensvinn i städerna
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

600 000

Åtaganden

1 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 000 000

Anmärkningar
Syftet med projektet är att göra en bedömning av vattensvinnet och de ekonomiska förluster detta medför i storstäder runtom
i unionen. De föreslagna målen kan sammanfattas enligt följande:
— Utvärdering och beräkning av vattensvinnet i olika representativa städer.
— Konsekvensanalys samt analys av de ekonomiska förluster och den miljöpåverkan som vattensvinnet ger upphov till.
Projektets startdatum: 1 januari 2010.
Projektets slutdatum: 31 december 2012.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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Pilotprojekt – Certifiering av jordbruksmetoder som ger upphov till låga koldioxidutsläpp
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

300 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

1 000 000

Åtaganden

Betalningar

1 000 000

Anmärkningar
Syftet med pilotprojektet är att utveckla ett certifieringssystem för jordbruksmetoder som ger upphov till låga koldioxidutsläpp
i unionen. Systemet ska vända sig till hela jordbrukssektorn och ska ha som mål att beakta alla faktorer som huvudsakligen bidrar
till jordbrukets koldioxidutsläpp, inbegripet användningen av gödningsmedel och andra insatsvaror, hanteringen av avfallspro
dukter, produktionen av förnybar energi, utvecklingen av kolsänkor och användningen av andra metoder och tekniker som
begränsar klimatförändringarna. För att säkerställa att det certifieringssystem som pilotprojektet avser går att använda i hela
unionen bör det testas praktiskt på ett antal jordbruksregioner som är lämpligt placerade i olika delar av unionen.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
07 03 22

Pilotprojekt – Avancerad forskning om metoder för att kontrollera spridningen av ambrosia- och pollenallergier
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

750 000

Åtaganden

1 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 500 000

Anmärkningar
Syftet med projektet är att skapa den effektivaste metoden för att kontrollera spridningen av ambrosia samt för att förebygga
och behandla pollenallergier med utgångspunkt i internationell vetenskaplig forskning, datainsamling och utvärdering.
För berörda länder är projektets mål följande:
— Att bedriva vetenskaplig forskning om genomförbarheten och användbarheten av de olika formerna av ambrosiakontroll
(mekanisk, biologisk, kemisk osv.).
— Att utveckla den mest effektiva metoden för att kontrollera spridningen av ambrosia.
— Att genomföra studier om hur pollenspridning påverkar samhället och folkhälsan, med särskilt inriktning på barn under
10 år, en grupp av befolkningen som drabbas allvarligt av allergier.
— Att bedöma de kostnader och skador som uppstår i samband med behandlingen av patienter som lider av olika former av
ambrosiaallergi och deras följder (läkemedel, sjukfrånvaro, inkomstförluster osv.).
— Att skapa metoder för förebyggande och behandling av allergier i syfte att minska allergisjukdomarna och deras följder.
— Att utveckla en välfungerande mekanism för förebyggande i syfte att garantera att spridningen inte sker till medlemsstater
som hittills inte har drabbats.
Spridningen av malörtsambrosia är ett stort samhällsbekymmer i flera EU-länder till följd av de allergener som ambrosians pol
len innehåller. De värst drabbade områdena i EU är Frankrike, Tyskland, Danmark, Italien, Österrike, Ungern, Polen, Rumänien
och Bulgarien. Eftersom det är väl känt att ambrosiapollen sprider sig över gränserna är utrotningsprogram som begränsar sig
till vissa länder dömda att misslyckas, och det behövs en åtgärd som omfattar hela EU.
Projektets startdatum: 1 januari 2010.
Projektets slutdatum: 31 december 2011.
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Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

07 03 24

Pilotprojekt – Ett europeiskt system för pant på aluminiumburkar
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

p.m.

100 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

1 500 000

Åtaganden

Betalningar

1 500 000

Anmärkningar
Tidigare artikel 17 03 18
Syftet med detta pilotprojekt är att undersöka hur pantsystemet för burkar kan harmoniseras på unionsnivå, eller åtminstone
att ytterligare utveckla samarbetet mellan medlemsstaterna för att säkerställa återvinningen av burkar.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

07 03 25

Färdigutveckling av nya initiativ
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

—

p.m.

—

Genomförande 2009
Betalningar

520 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

813 792,79

Anmärkningar
Tidigare artikel 07 05 01
Detta anslag är avsett att täcka betalningar för utestående åtaganden från tidigare år till följd av de åtgärder som kommissionen
vidtagit för att genomföra nya initiativ, bland annat åtgärder för att förbättra medvetenheten och andra allmänna åtgärder som
bygger 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 atomenergige
menskapen och i enlighet med artikel 49.6 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).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens sjätte miljö
handlingsprogram (EGT L 242, 10.9.2002, s. 1).
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Pilotprojekt – Litteraturgenomgång avseende klimatförändringens eventuella effekter på vattenskyddsområden i unionen och
fastställande av prioriteringar bland olika typer av dricksvattentäkter
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

500 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

250 000

Anmärkningar
Ny artikel
Projektnamn: Litteraturgenomgång avseende klimatförändringens eventuella effekter på vattenskyddsområden i unionen och
fastställande av prioriteringar bland olika typer av dricksvattentäkter.
Budget: 500 000 EUR
Projektets startdatum: 1 januari 2011
Projektets slutdatum: 31 december 2011
Projektets syfte:
Med hänsyn tagen till den pågående klimatförändringen kan allmänhetens tillgång till dricksvatten säkerställas på lång sikt
genom användningen av sårbara vattenreservoarer (t.ex. infiltrerade grundvattentäkter eller andra typer av
vattenskyddsområden).
En litteraturgenomgång avseende klimatförändringens eventuella effekter på vattenskyddsområden i hela unionen utgör ett för
sta steg i en vidare analys tillsammans med resultaten från andra projekt, i syfte att i framtiden med större säkerhet kartlägga
strategiska dricksvattenresurser.
Kort projektbeskrivning:
Inom ramen för projektet kommer en litteraturgenomgång av de operativa och naturliga mekanismerna för påfyllning av vat
tenresurser – under extrema väderförhållanden – som används som dricksvatten för allmänheten (grundvatten, ytvatten, grund
vatten taget ur karstbildningar, infiltrerat grundvatten) att genomföras i hela unionen. I genomgången av klimatförändringens
effekter på olika typer av vattenskyddsområden kommer prioriterade ämnen och områden att fastställas. Resultaten av littera
turgenomgången kommer att jämföras med resultaten av andra projekt, såsom den förberedande åtgärden om klimatet i Kar
paterna, som avser klimatförändringens effekter i detta område. Detta projekt är bl.a. inriktat på att bedöma hur olika källor
samt anläggningar för dricksvattenförsörjning och rening påverkas av klimatförändringens effekter.
Det övergripande syftet är att garantera ett långsiktigt bevarande av sårbara vattenskyddsområden för att trygga allmänhetens
tillgång till säkert dricksvatten, oberoende av klimatförändringens effekter.
Om man inte analyserar klimatförändringens effekter riskerar insatser för att upprätthålla försörjningstryggheten att stå utan
grund och kan till och med visa sig vara olämpliga för att bevara vattenskyddsområden. I extrema fall kan detta leda till bris
tande dricksvattenförsörjning.
Med tanke på att tillgång till rent dricksvatten är en av världens stora utmaningar kan Europa få konkurrensfördelar om man
vidtar åtgärder innan eventuella negativa effekter blir kännbara.
Berörda länder:
Alla länder där dricksvattnet tas från sårbara vattenskyddsområden (grundvatten, ytvatten, infiltrerat grundvatten, grundvatten
taget ur karstbildningar), särskilt längs stora floder och i höglänta områden. De länder som berörs närmast är
Ungern, Bulgarien, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Serbien, Polen, Italien, Österrike och Tyskland.
Projektets resultat:
— Litteraturgenomgång av klimatförändringens eventuella effekter på olika typer av vattenskyddsområden i hela unionen.
— Fastställande av prioriterade ämnen och områden.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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Förberedande åtgärd – Best-systemet (Frivilligt system för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i unionens yttersta
randområden och utomeuropeiska länder och territorier)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

2 000 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 000 000

Anmärkningar
Ny artikel
Detta anslag är avsett att finansiera ett program, som fått stöd av rådet och som syftar till att främja bevarande och hållbar
användning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i utomeuropeiska territorier mot bakgrund av erfarenheten från unio
nens naturskyddsprogram, bl.a. Natura 2000, från vilka de flesta yttersta randområden och utomeuropeiska länder och terri
torier är uteslutna.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
07 03 28

Pilotprojekt – Plaståtervinningen och effekterna på den marina miljön
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

1 000 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

500 000

Anmärkningar
Ny artikel
Detta anslag ska finansiera ett pilotprojekt för att bedöma hur effektiv plaståtervinningen är på unionsnivå och granska even
tuella kryphål, med särskild betoning på effekterna på miljön i sjöar, floder och hav. Detta pilotprojekt kan också finansiera
djupanalyser på lokal eller regional nivå samt studier som inriktar sig på kustområden, i syfte att kartlägga konkreta utma
ningar, god praxis och rekommenderade åtgärder.
Syftet med de bedömningar och studier som genomförs inom ramen för detta pilotprojekt skulle således vara att upptäcka tek
niska kryphål och brister i plaståtervinningskedjan på unionsnivå samt att föreslå eventuella förbättringar i lagstiftningen för att
minska de mängder plast som sprids i haven från land.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
07 03 29

Förberedande åtgärd – Utveckling av förebyggande åtgärder för att stoppa ökenspridningen i Europa
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 000 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

500 000

Anmärkningar
Ny artikel
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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Pilotprojekt – Bevarande av naturresurser och bekämpande av klimatförändringen genom ökad användning av solenergi
(solvärme och solceller)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

2 000 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 000 000

Anmärkningar
Ny artikel
Det allmänna syftet med projektet är att utarbeta förslag till förberedelse av framtida insatser för investeringar i medlemsstater
i småskaliga demonstrationsanläggningar för produktion av värme, kyla och el genom solenergi. Det specifika syftet med pro
jektet är att uppföra anläggningar i privatbostäder i de medlemsstater och regioner där det finns väldigt få eller inga subventio
ner alls, för att göra det möjligt att för allmänheten presentera olika typer av teknik och möjligheter för att generera värme, kyla
och el med hjälp av solenergi. Eftersom det rör sig om ny teknik vars fördelar inte är särskilt kända för en majoritet av unionens
befolkning, kan solenergiinvesteringar i privatbostäder främjas genom att man uppför sådana demonstrationsanläggningar i
bostadsområden.
Projektet bör leda till att det installeras flera solenergianläggningar i bostadshus och i byggnader som görs funktionella och som
kan besökas.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
07 03 31

Pilotprojekt – Komparativ studie av påfrestningar och åtgärder i förvaltningsplanerna för de största avrinningsdistrikten i
unionen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 500 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

750 000

Anmärkningar
Ny artikel
De myndigheter som ansvarar för avrinningsdistrikten framför att förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt kommer att vara
i drift senast 2012 och de kommer att lämna sina resultat 2015 eller senare. Europaparlamentet måste kunna jämföra de påfrest
ningar och åtgärder som anges i förvaltningsplanerna för de största avrinningsdistrikten för att få överblick över de olika meto
derna och deras kopplingar till andra politikområden.
Syftet med detta projekt är att granska förvaltningsplanerna för de största avrinningsdistrikten i unionen. I projektet kommer
man att använda sig av samma mjukvaruprogram för att jämföra påfrestningarna (föroreningsgrad och flöden) och i slutändan
de åtgärder som distriktsmyndigheterna förtecknat för att återställa en god vattenstatus. Det förväntade utfallet är en Europaom
fattande översikt över påfrestningar och problem som underbyggs av en jämförbar geografisk analys, mönster för markanvänd
ning och ekonomiska utsikter. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt: åtgärder för att skydda grundvattnet; problem på
landsbygden, i städerna samt industriella påfrestningar.
Berörda länder: länder längs Donau och Rhen samt Spanien, Italien, Förenade kungariket och Polen.
Projektutfall: en homogen syn på påfrestningar och lösningar inom vattenförvaltningen i hela unionen.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 07 — MILJÖ OCH KLIMATPOLITIK
KAPITEL 07 03 — UTVECKLING OCH GENOMFÖRANDE AV UNIONENS MILJÖPOLITIK OCH MILJÖLAGSTIFTNING (forts.)

07 03 60

Europeiska kemikaliemyndigheten – Verksamhet på området lagstiftning om biocider – Bidrag från program under rubrik 2

07 03 60 01

Europeiska kemikaliemyndigheten – Verksamhet på området lagstiftning om biocider – Bidrag till avdelningarna 1 och 2 från
rubrik 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Anmärkningar
Ny punkt
Detta anslag är avsett att täcka myndighetens utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) för verk
samhet i samband med genomförandet av lagstiftning om biocider. Om myndigheten begär det ska kommissionen meddela bud
getmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Eftaländernas bidrag enligt 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 Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under
artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 d i budgetförord
ningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilaga ”Europeiska ekonomiska samar
betsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Rättslig grund
Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 12 juni 2009 om utsläppande på marknaden och
användning av biocidprodukter (KOM (2009) 267 slutlig).
07 03 60 02

Europeiska kemikaliemyndigheten – Verksamhet på området lagstiftning om biocider – Bidrag till avdelning 3 från rubrik 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Anmärkningar
Ny punkt
Detta anslag är avsett att täcka myndighetens driftsutgifter (avdelning 3) för verksamhet i samband med genomförandet av lag
stiftning om biocider.
Eftaländernas bidrag enligt 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 Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under
artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 d i budgetförord
ningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilaga ”Europeiska ekonomiska samar
betsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Rättslig grund
Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 12 juni 2009 om utsläppande på marknaden och
användning av biocidprodukter (KOM (2009) 267 slutlig).
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KAPITEL 07 11 — GLOBALA KLIMATÅTGÄRDER
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

07 11

GLOBALA KLIMATÅTGÄRDER

07 11 01

Bidrag till multilaterala och
internationella klimatavtal

4

Kapitel 07 11 – Totalt

07 11 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

850 000

809 352

700 000

955 000

678 095,93

748 427,83

850 000

809 352

700 000

955 000

678 095,93

748 427,83

Bidrag till multilaterala och internationella klimatavtal
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

850 000

809 352

Åtaganden

700 000

Genomförande 2009
Betalningar

955 000

Åtaganden

678 095,93

Betalningar

748 427,83

Anmärkningar
Tidigare artikel 07 02 01 (delvis)
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.
Rättslig grund
Rådets beslut 88/540/EEG av den 14 oktober 1988 om ingående av Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet och Montre
alprotokollet 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).
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KAPITEL 07 12 — GENOMFÖRANDE AV UNIONENS POLITIK OCH LAGSTIFTNING OM KLIMATÅTGÄRDER
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

07 12

GENOMFÖRANDE AV UNIO
NENS POLITIK OCH LAGSTIFT
NING OM KLIMATÅTGÄRDER

07 12 01

Genomförande av unionens poli
tik och lagstiftning om klimatåt
gärder

2

Kapitel 07 12 – Totalt

07 12 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

17 600 000

15 000 000

10 970 000

9 000 000

9 082 417,85

6 185 048,31

17 600 000

15 000 000

10 970 000

9 000 000

9 082 417,85

6 185 048,31

Genomförande av unionens politik och lagstiftning om klimatåtgärder
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

17 600 000

Anslag 2010

Betalningar

15 000 000

Åtaganden

10 970 000

Genomförande 2009
Betalningar

9 000 000

Åtaganden

Betalningar

9 082 417,85

6 185 048,31

Anmärkningar
Tidigare artikel 07 03 07 (delvis)
Inom ramen för Life +-programmet är detta anslag avsett att finansiera åtgärder för att stödja kommissionen i dess roll att ini
tiera utformning och genomförande av politik och lagstiftning på området klimatåtgärder, på grundval av följande prioriteringar:
— Att säkerställa genomförandet av unionens åtaganden enligt Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatföränd
ringar och utveckla en strategi och ett genomförandeprogram för tiden efter 2012.
— Att se till att unionens ekonomi och samhälle anpassar sig till klimatförändringarnas negativa effekter och att dessa effekter
begränsas.
— Att säkerställa genomförandet och användningen av marknadsbaserade instrument, särskilt handel med utsläpp av växt
husgaser, för att åstadkomma en kostnadseffektiv utsläppsminskning för tiden efter 2012.
Detta anslag är avsett att täcka kommissionens utgifter för
— undersökningar och utvärderingar,
— tjänster för genomförande och integration av politik och lagstiftning i fråga om klimatåtgärder,
— seminarier och workshoppar med experter och intressenter,
— utveckling och underhåll av nätverk, databaser och informations- och datorsystem med direkt koppling till genomförandet
av unionens politik och lagstiftning i fråga om klimatåtgärder, i synnerhet för att förbättra allmänhetens tillgång till mil
jöinformation. Utgifter för informations- och kommunikationssystems utveckling, underhåll, drift och support (hårdvara,
mjukvara och tjänster), särskilt gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och systemet för övervakning av ozon
nedbrytning, kommer att täckas. Kostnader för projektförvaltning, kvalitetskontroll, säkerhet, dokumentation och utbild
ning i samband med genomförandet av dessa system täcks också,
— informations-, publicerings- och spridningsverksamhet, inbegripet evenemang, utställningar och andra medvetandehöjande
åtgärder.
De åtgärder som finansieras genom Life + kan genomföras med hjälp av bidrag eller upphandlingsförfaranden.
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).
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KAPITEL 07 13 — INFÖRLIVANDE AV KLIMATPOLITIKEN MED ÖVRIGA ÅTGÄRDER SAMT INNOVATION
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

07 13

INFÖRLIVANDE AV KLIMATPO
LITIKEN MED ÖVRIGA ÅTGÄR
DER SAMT INNOVATION

07 13 01

Demonstration av avskiljning
och lagring av koldioxid (CCS)
och innovativa tekniker för för
nybar energi

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Unionens åtgärdsprogram för att
bekämpa klimatförändringar

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

07 13 02

Reserver (40 02 41)
p.m.
07 13 03

07 13 04

p.m.

Förberedande åtgärd – Införli
vande av klimatpolitiken och
klimatanpassning med övriga
åtgärder

2

5 000 000

2 000 000

Förberedande åtgärd – Havspoli
tik

2

1 000 000

500 000

6 000 000

2 500 000

Kapitel 07 13 – Totalt
Reserver (40 02 41)

6 000 000

07 13 01

2 500 000

15 000 000

5 000 000

15 000 000

5 000 000

p.m.

Åtaganden

Betalningar

p.m.

15 000 000

5 000 000

15 000 000

5 000 000

Demonstration av avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) och innovativa tekniker för förnybar energi
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

Anmärkningar
Tidigare artikel 07 03 20
Detta anslag är avsett att bidra till finansieringen av de åtgärder för begränsning och anpassning som krävs inom unionen för att
nå de mål man kommer att besluta om vid klimatförändringskonferensen i Köpenhamn i december 2009.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för
växthusgaser inom gemenskapen (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 07 — MILJÖ OCH KLIMATPOLITIK
KAPITEL 07 13 — INFÖRLIVANDE AV KLIMATPOLITIKEN MED ÖVRIGA ÅTGÄRDER SAMT INNOVATION (forts.)

07 13 02

Unionens åtgärdsprogram för att bekämpa klimatförändringar
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

07 13 02
Reserver (40 02 41)
Totalt

Åtaganden

15 000 000

5 000 000

15 000 000

5 000 000

Betalningar

Anmärkningar
Tidigare artikel 07 03 23
Detta anslag är avsett att bidra till finansieringen av de åtgärder för begränsning och anpassning som krävs inom unionen för att
nå de mål man kommer att besluta om vid klimatförändringskonferensen i Köpenhamn i december 2009.

07 13 03

Förberedande åtgärd – Införlivande av klimatpolitiken och klimatanpassning med övriga åtgärder
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

5 000 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2 000 000

Anmärkningar
Ny artikel
Detta anslag är avsett att täcka verksamheter för att stödja den politik som håller på att utformas i unionen angående införli
vande av klimatåtgärder och anpassning till klimatförändringar i annan politik, som en grund för konsekvensbedömningar och
utformning av framtida policybeslut.
Klimatåtgärder utgör en av hörnstenarna i Europa 2020-strategin. För att unionens klimatmål ska kunna uppnås måste utsläp
pen minskas betydligt snabbare under nästa decennium jämfört med det föregående decenniet.
Övergången till en koldioxidsnål, resurseffektiv och klimattålig ekonomi kräver dessutom att man utnyttjar de bidrag som många
andra unionspolitikområden (i synnerhet sammanhållningspolitiken, jordbruks- och landsbygdsutvecklingspolitiken, program
men för forskning och innovation, transport och energi, externa åtgärder osv.) kan ge till klimatåtgärder, särskilt genom åtgär
der för införlivande och anpassning.
Den förberedande åtgärden behöver därför omfatta studier och förberedelser för
— att identifiera den strukturella och tekniska utveckling som krävs för övergången till en koldioxidsnål, resurseffektiv och
klimattålig ekonomi fram till 2050, samt etappmålen 2030,
— att identifiera de åtgärder, strategier och rättsakter som ska antas på unionsnivå, nationell nivå och regional nivå för att
begränsa klimatförändringar och deras effekter (exempelvis genom finansiering av förbättringar av infrastruktur och pro
duktionsmetoder i sårbara sektorer) och för att uppnå unionens klimatmål,
— att utveckla innovativa mekanismer för att främja utvecklingen av politik och strategier för låga koldioxidutsläpp och
anpassning, inbegripet eventuellt nya finansiella instrument för att till fullo utnyttja de nya teknikernas potential, begränsa
de förluster som orsakas av händelser som följer av klimatförändringar, t.ex. omfattande torka och översvämningar och
extrema klimathändelser, samt utveckla unionens kapacitet för förebyggande av katastrofer och katastrofinsatser.
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KAPITEL 07 13 — INFÖRLIVANDE AV KLIMATPOLITIKEN MED ÖVRIGA ÅTGÄRDER SAMT INNOVATION (forts.)

07 13 03 (forts.)

Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
07 13 04

Förberedande åtgärd – Havspolitik
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 000 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

500 000

Anmärkningar
Ny artikel
Detta anslag är avsett att täcka studier som krävs för att underbygga den havspolitik som håller på att utformas med sunda fakta
och analys, i den mån det förekommer luckor och i den mån det krävs som grund för en konsekvensanalys och förberedande
för framtida policybeslut. Detta gäller bland annat för socioekonomiska och rättsliga frågor på det maritima området.
Tre tvärvetenskapliga områden har hittills identifierats för potentiella framtida insatser: ”Fysisk planering i kust- och havsom
råden”, ”Integrering och konvergens av system för insamling av marina uppgifter” samt ”Övervakning till havs”.
Detta anslag är också avsett att täcka utgifter för genomförbarhetsstudier i syfte att utarbeta framtida förslag på dessa områden.
Detta anslag ska även användas för att främja integreringen av olika system för övervakning till sjöss, kollationera vetenskapliga
uppgifter om havet och sprida nätverk och bästa praxis avseende sjöfartspolitik och kustekonomi.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i den mening som avses i artikel 49.6 b i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni
2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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VERKSAMHET SOM INTE OMFATTAS AV EN SÄRSKILD BUDGETRUBRIK
— ADMINISTRATIVT STÖD TILL GENERALDIREKTORATET FÖR MILJÖ
— STRATEGI OCH SAMORDNING FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR MILJÖ
— ADMINISTRATIVT STÖD TILL GENERALDIREKTORATET FÖR KLIMATPOLITIK
— POLITISK STRATEGI OCH SAMORDNING FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR KLIMATPOLITIK
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 08 — FORSKNING

AVDELNING 08
FORSKNING
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
08 01

Rubrik

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET FORSK
NING
Reserver (40 01 40)

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

333 124 545

333 124 545

306 898 404

306 898 404

6 884

6 884

25 081

25 081

333 131 429

333 131 429

306 923 485

Åtaganden

Betalningar

309 557 931,30

309 557 931,30

306 923 485

309 557 931,30

309 557 931,30

08 02

SAMARBETE – HÄLSA

830 789 000

465 567 921

766 304 000

532 714 000

697 465 346,13

433 355 088,85

08 03

SAMARBETE – LIVSMEDEL,
JORDBRUK OCH FISKE SAMT
BIOTEKNIK

267 892 000

181 125 393

213 848 000

154 114 000

208 674 815,95

145 120 984,01

SAMARBETE – NANOVETEN
SKAP, NANOTEKNIK, MATERIAL
OCH NY PRODUKTIONSTEKNIK

452 444 000

262 572 880

413 278 000

280 411 000

431 005 280,05

296 046 341,42

08 05

SAMARBETE – ENERGI

157 410 000

114 947 049

150 436 000

119 534 000

150 738 699,56

120 792 601,34

08 06

SAMARBETE – MILJÖ (INBEGRI
PET KLIMATFÖRÄNDRING)

252 505 000

236 420 332

224 506 000

187 690 000

224 436 884,31

180 911 647,89

08 07

SAMARBETE – TRANSPORT
(INBEGRIPET FLYGTEKNIK)

414 351 000

428 450 080

358 780 000

328 222 000

350 348 610,06

341 034 468,05

08 08

SAMARBETE – SAMHÄLLSVE
TENSKAP OCH HUMANIORA

84 366 000

61 891 635

74 444 000

59 152 000

73 236 393,44

42 059 296,98

08 09

SAMARBETE – FINANSIERINGS
INSTRUMENTET FÖR RISKDEL
NING (RSFF)

200 000 000

190 435 799

50 000 000

50 000 000

192 880 000,—

192 880 000,—

714 134 248 1 098 000 000

536 009 000

843 398 100,92

227 337 831,80

08 04

08 10

IDÉER

08 12

KAPACITET – FORSKNINGSIN
FRASTRUKTUR

156 304 000

200 909 768

212 392 000

95 000 000

192 199 131,13

158 749 147,13

08 13

KAPACITET – FORSKNING TILL
FÖRMÅN FÖR SMÅ OCH MEDEL
STORA FÖRETAG

223 099 000

173 296 578

153 354 000

97 791 000

128 341 248,80

119 687 501,96

08 14

KAPACITET – KUNSKAPSREGIO
NER

18 856 000

16 192 756

16 957 000

13 835 000

16 463 872,—

20 152 320,—

08 15

KAPACITET – FORSKNINGSPO
TENTIAL

63 802 000

51 589 058

31 287 000

23 888 000

30 561 280,—

48 087 706,—

08 16

KAPACITET – VETENSKAPEN I
SAMHÄLLET

44 798 000

30 469 728

50 203 000

29 000 000

34 233 987,—

28 914 911,45

08 17

KAPACITET – INTERNATIO
NELLT SAMARBETE

28 265 000

19 043 580

18 035 000

16 969 000

17 571 840,—

12 310 848,—

08 18

KAPACITET – FINANSIERINGSIN
STRUMENTET FÖR RISKDEL
NING (RSFF)

50 000 000

47 608 950

30 000 000

30 000 000

32 256 000,—

32 256 000,—

9 804 000

5 713 074

2 600 000

7 476 000

9 998 138,—

5 890 959,48

08 19

KAPACITET – STÖD TILL SAM
MANHÅLLEN UTVECKLING AV
FORSKNINGSPOLITIKEN

1 298 731 000
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Avdelning
Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

08 20

EURATOM – FUSIONSENERGI

396 090 000

235 092 994

384 274 000

231 700 000

378 888 000,—

245 000 000,—

08 21

EURATOM – KÄRNKLYVNING
OCH STRÅLSKYDD

52 000 000

24 280 564

50 259 000

22 235 000

49 255 000,—

21 503 263,80

08 22

SLUTFÖRANDE AV TIDIGARE
RAMPROGRAM OCH ANDRA
VERKSAMHETER

p.m.

08 23

FORSKNINGSPROGRAM UNDER
KOL- OCH STÅLFORSKNINGS
FONDEN

p.m.

Avdelning 08 – Totalt 5 334 630 545
Reserver (40 01 40)

6 884
5 334 637 429

324 216 948

p.m.

p.m.

p.m.

4 117 083 880 4 605 855 404
6 884

25 081

4 117 090 764 4 605 880 485

729 601 000

p.m.

117 149 977,88 1 395 380 059,50

46 115 017,—

51 529 746,59

3 852 239 404 4 534 775 553,53 4 428 558 655,55
25 081
3 852 264 485 4 534 775 553,53 4 428 558 655,55

Anmärkningar
Dessa anmärkningar gäller samtliga budgetposter inom denna avdelning (med undantag för kapitel 08 22).
Dessa anslag ska utnyttjas enligt bestämmelserna i 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), samt bestämmelserna i rådets förordning (Euratom) nr 1908/2006 av den 19 december 2006 om regler för före
tags, forskningscentrums och universitets deltagande i Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram och för spridning av forsknings
resultat (2007–2011) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 1).
För alla anslag i denna avdelning ska den definition av små och medelstora företag som används för horisontella specifika program för små och
medelstora företag gälla. Enligt denna definition är stödberättigade små och medelstora företag en juridisk person som uppfyller den definition av
små och medelstora företag som fastställs i kommissionens rekommendation 2003/361/EG, men omfattar inte forskningscentrum, forsknings
institut, organisationer som kontrakteras för forskning eller konsultfirmor. All forskningsverksamhet inom ramen för sjunde ramprogrammet ska
bedrivas med beaktande av grundläggande etiska principer (i enlighet med artikel 6.1 i 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]). Även kraven angående djurs välbefinnande ska beaktas. Detta inkluderar särskilt de
principer som räknas upp i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Särskild hänsyn ska tas till behovet av att stärka kvinnans ställning och roll inom vetenskap och forskning.
Anslagen under dessa artiklar och punkter ska också täcka följande: kostnader för möten, konferenser, workshoppar och seminarier på hög veten
skaplig 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 genom
förs 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 genom
förs inom ramen för föregående ramprogram).
De ska även täcka administrativa utgifter, bland annat följande: utgifter för fast anställd och tillfällig personal, utgifter för information och publi
kationer, 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.
Intäkter 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 ställs till förfogande i enlighet med
artikel 18 i budgetförordningen.
För vissa åtgärder inom det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning har man planerat ett deltagande från tredjeländer eller
från organisationer i tredjeländer. Detta eventuella ekonomiska bidrag kommer att föras upp under punkterna 6 0 1 3 och 6 0 1 5 i inkomstbe
räkningen och kan föranleda att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.
Intäkter från länder som deltar i det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning kommer att föras upp under punkt 6 0 1 6
i inkomstberäkningen och kan föranleda att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.
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Eventuella inkomster som härrör från att kandidatländerna eller länderna på västra Balkan deltar i unions- eller gemenskapsprogram och som tas
upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan föranleda att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i
budgetförordningen.
Eventuella inkomster som härrör från att externa organ deltar i unions- eller gemenskapsverksamhet som tas upp under punkt 6 0 3 3 i inkomst
beräkningen kan föranleda att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.
De ytterligare anslagen ska tas upp i artikel 08 22 04.
För att kunna uppnå målet på 15 procents deltagande av små och medelstora företag i projekt som finansieras genom dessa anslag, såsom fast
ställts i beslut nr 1982/2006/EG, krävs det mer specifika åtgärder. Projekt som är stödberättigade inom ramen för de specifika programmen för
små och medelstora företag kan få stöd inom ramen för de tematiska programmen, om de uppfyller nödvändiga (tematiska) krav.
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AVDELNING 08
FORSKNING
KAPITEL 08 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FORSKNING

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

08 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET FORSK
NING

08 01 01

Utgifter avseende personal i
aktiv tjänst inom politikområdet
forskning

BR

5

Reserver (40 01 40)

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

9 056 454

8 936 270

9 088 015,58

6 884

25 081

9 063 338

8 961 351

9 088 015,58

08 01 02

Extern personal och andra admi
nistrativa utgifter för politikom
rådet forskning

08 01 02 01

Extern personal

5

219 017

211 392

153 691,66

08 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

440 843

478 248

618 399,78

659 860

689 640

772 091,44

656 231

653 494

713 734,56

Artikel 08 01 02 – Delsumma
08 01 03

Utgifter för utrustning,
inventarier och tjänster för
politikområdet forskning

5

08 01 04

Stödutgifter för åtgärder för
politikområdet forskning

08 01 04 30

Genomförandeorganet för
Europeiska forskningsrådet

1.1

35 115 000

32 110 000

19 189 347,31

08 01 04 31

Genomförandeorganet för
forskning

1.1

37 602 000

31 993 000

21 615 225,—

08 01 04 40

Europeiska gemensamma
företaget för Iter – Fusionsenergi
– Administrativa utgifter

1.1

35 900 000

30 900 000

37 035 074,56

108 617 000

95 003 000

77 839 646,87

125 098 000

127 161 000

130 070 749,—

Artikel 08 01 04 – Delsumma
08 01 05

Stödutgifter för åtgärder inom
politikområdet forskning

08 01 05 01

Utgifter avseende personal för
forskning

1.1
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KAPITEL 08 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FORSKNING (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

08 01 05 02

Extern personal för forskning

1.1

27 167 000

33 899 000

29 032 665,83

08 01 05 03

Andra administrativa utgifter för
forskning

1.1

61 870 000

40 556 000

62 041 028,02

Artikel 08 01 05 – Delsumma

214 135 000

201 616 000

221 144 442,85

Kapitel 08 01 – Totalt

333 124 545

306 898 404

309 557 931,30

Reserver (40 01 40)

6 884

25 081

333 131 429

306 923 485

08 01 01

309 557 931,30

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet forskning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

08 01 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

9 056 454

8 936 270

Reserver (40 01 40)

6 884

25 081

Totalt

9 063 338

8 961 351

08 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet forskning

08 01 02 01

Extern personal

9 088 015,58

9 088 015,58

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

219 017

08 01 02 11

Genomförande 2009

211 392

153 691,66

Andra administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

440 843

08 01 03

Genomförande 2009

478 248

618 399,78

Utgifter för utrustning, inventarier och tjänster för politikområdet forskning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

656 231

Genomförande 2009

653 494

713 734,56
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08 01 04

Stödutgifter för åtgärder för politikområdet forskning

08 01 04 30

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

35 115 000

Genomförande 2009

32 110 000

19 189 347,31

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka de administrationskostnader för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet som upp
kommer med anledning av organets roll i förvaltningen av det särskilda programmet Idéer på området spetsforskning.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Genomförandeorganets tjänsteförteckning återfinns i delen ”Personal” i avsnitt III – Kommissionen (Volym 3).
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program 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, forsknings
centrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (EUT L 391,
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).
Referensrättsakter
Kommissionens beslut 2008/37/EG av den 14 december 2007 om inrättande av genomförandeorganet för Europeiska forsk
ningsrådet för förvaltningen av det särskilda gemenskapsprogrammet Idéer på området spetsforskning enligt rådets förordning
(EG) nr 58/2003 (EUT L 9, 12.1.2008, s. 15).
08 01 04 31

Genomförandeorganet för forskning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

37 602 000

Genomförande 2009

31 993 000

21 615 225,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka de administrationskostnader för genomförandeorganet för forskning som uppkommer med
anledning av organets roll i förvaltningen av vissa områden av de särskilda programmen Människor, Kapacitet och Samarbete
på forskningsområdet.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Genomförandeorganets tjänsteförteckning återfinns i delen ”Personal” i avsnitt III – Kommissionen (Volym 3).
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KAPITEL 08 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FORSKNING (forts.)

08 01 04 (forts.)
08 01 04 31 (forts.)

Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program 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, forsknings
centrums 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 Europe
iska 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 Euro
peiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 272).
Rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Kapacitet för genomförande av Europe
iska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 299).
Referensrättsakter
Kommissionens beslut 2008/46/EG av den 14 december 2007 om inrättande av genomförandeorganet för forskning för för
valtningen av vissa områden av de särskilda gemenskapsprogrammen människor, kapaciteter och samarbete på forskningsom
rådet i enlighet med rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 11, 15.1.2008, s. 9).
08 01 04 40

Europeiska gemensamma företaget för Iter – Fusionsenergi – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

35 900 000

Genomförande 2009

30 900 000

37 035 074,56

Anmärkningar
Kärnfusion erbjuder möjligheter till praktiskt taget obegränsad försörjning med ren (miljövänlig) energi. Iter-projektet är det
avgörande nästa steget på vägen mot detta slutmål. Därför har den europeiska organisationen för Iter och utveckling av fusions
energitekniken upprättats i form av ett gemensamt företag. Detta gemensamma företag för Iter och utveckling av fusionsener
gitekniken har till uppgift att
a)

förmedla Euratoms bidrag till den internationella fusionsenergiorganisationen för Iter,

b)

förmedla Euratoms bidrag till verksamhet med Japan enligt strategin med bredare inriktning för att snabbt kunna börja
utnyttja fusionsenergi,

c)

genomföra ett handlingsprogram för att förbereda bygget av en fusionsreaktor för demonstrationsändamål och andra
anläggningar på fusionsområdet, däribland den internationella anläggningen för bestrålning av fusionsmaterial (Interna
tional Fusion Materials Irradiation Facility – IFMIF).

Rättslig grund
Rådets beslut av den 25 september 2006 om kommissionens ingående av avtalet om upprättandet av en internationell fusions
energiorganisation för gemensamt genomförande av Iter-projektet, överenskommelsen om provisorisk tillämpning av avtalet
om upprättandet av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av Iter-projektet samt avtalet om
privilegier och immunitet för den internationella fusionsenergiorganisationen för gemensamt genomförande av Iter-projektet.
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08 01 04 (forts.)
08 01 04 40 (forts.)

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 Iterprojektet (EUT L 358, 16.12.2006, s. 60).
Rådets beslut 2006/970/Euratom av den 18 december 2006 om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenska
pens (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 univer
sitets 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 ram
programmet (2007–2011) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbild
ning 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 utveck
ling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag (EUT L 90, 30.3.2007, s. 58).
08 01 05

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet forskning

08 01 05 01

Utgifter avseende personal för forskning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

125 098 000

Genomförande 2009

127 161 000

130 070 749,00

Anmärkningar
Tidigare punkt 08 01 05 01 (delvis)
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
08 01 05 02

Extern personal för forskning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

27 167 000

Genomförande 2009

33 899 000

29 032 665,83

Anmärkningar
Tidigare punkt 08 01 05 02 (delvis)
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
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KAPITEL 08 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET FORSKNING (forts.)

08 01 05 (forts.)

08 01 05 03

Andra administrativa utgifter för forskning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

61 870 000

Genomförande 2009

40 556 000

62 041 028,02

Anmärkningar
Tidigare punkt 08 01 05 03 (delvis)
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 08 — FORSKNING

KAPITEL 08 02 — SAMARBETE – HÄLSA
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

08 02

SAMARBETE – HÄLSA

08 02 01

Samarbete – Hälsa

1.1

670 789 000

447 524 129

665 884 000

08 02 02

Samarbete – Hälsa – Det gemen
samma företaget för initiativet
för innovativa läkemedel
1.1

155 400 000

14 282 685

96 220 000

77 000 000

78 643 200,—

78 643 200,—

08 02 03

Samarbete – Hälsa – Stödutgif
ter för det gemensamma företa
get för initiativet för innovativa
läkemedel

4 600 000

3 761 107

4 200 000

5 556 000

3 275 266,13

3 078 558,24

830 789 000

465 567 921

766 304 000

1.1

Kapitel 08 02 – Totalt

08 02 01

450 158 000 615 546 880,— 351 633 330,61

532 714 000 697 465 346,13 433 355 088,85

Samarbete – Hälsa
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

670 789 000

Anslag 2010

Betalningar

447 524 129

Åtaganden

665 884 000

Genomförande 2009
Betalningar

450 158 000

Åtaganden

615 546 880,00

Betalningar

351 633 330,61

Anmärkningar
Åtgärderna på området hälsa syftar till att förbättra EU-medborgarnas hälsa och förbättra konkurrenskraften för industri och
företag med anknytning till hälsosektorn i Europa och samtidigt bidra till lösningar på globala hälsoproblem, bland annat nya
epidemier. Tonvikten kommer att ligga på tillämpad forskning (utveckling av kliniska tillämpningar baserad på grundforsk
ning), framtagande och validering av nya behandlingsmetoder, hälsofrämjande och förebyggande metoder, diagnosutrustning
och diagnosteknik liksom en hållbar och effektiv hälsovård. Det bör riktas särskild uppmärksamhet mot spridningen av forsk
ningsresultat och en dialog med det civila samhället, bland annat patientgrupper, så tidigt som möjligt vid ny utveckling inom
biomedicinsk och genetisk forskning.
Anslag får ges till klinisk forskning om många olika sjukdomar (t.ex. hiv/aids, malaria, tuberkulos, nya pandemier eller nya
utbrott av kända pandemier, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och andra kroniska sjukdomar (t.ex. artrit, reumatiska
sjukdomar och muskel- och skelettsjukdomar samt luftvägssjukdomar), ovanliga sjukdomar och neurodegenerativa sjukdomar).
En väsentlig del av anslagen bör gå till forskning om andra fattigdomsrelaterade, tropiska och försummade sjukdomar än hiv,
med särskild fokus på forskning om tuberkulos.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 08 — FORSKNING

KAPITEL 08 02 — SAMARBETE – HÄLSA (forts.)

08 02 01 (forts.)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forsknings
centrums 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 Europe
iska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86).
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 02

Samarbete – Hälsa – Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

155 400 000

Anslag 2010

Betalningar

14 282 685

Åtaganden

96 220 000

Genomförande 2009
Betalningar

77 000 000

Åtaganden

Betalningar

78 643 200,00

78 643 200,00

Anmärkningar
Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel ska bidra till genomförandet av sjunde ramprogrammet och
särskilt temaområdet Hälsa i det särskilda programmet Samarbete som genomför sjunde ramprogrammet. Det ska ha som mål
att göra utvecklingen av läkemedel ändamålsenligare och effektivare med det långsiktiga målet att läkemedelssektorn ska pro
ducera effektivare och säkrare innovativa läkemedel. Det ska särskilt
— främja farmaceutisk forskning och utveckling på ett stadium före marknadsföring, i medlemsstaterna och de länder som är
associerade till sjunde ramprogrammet, med en samordnad strategi för att undanröja de kapacitetsbrister som uppdagats
i processen för utveckling av läkemedel,
— stödja genomförandet av de forskningsprioriteringar som anges i forskningsagendan för det gemensamma teknikinitiativet
för innovativa läkemedel (forskningsverksamheten), bland annat med hjälp av bidrag efter konkurrensutsatta
ansökningsomgångar,
— garantera komplementaritet med andra aktiviteter inom det sjunde ramprogrammet,
— vara ett offentlig-privat partnerskap med målet att öka forskningsinvesteringen inom den biofarmaceutiska sektorn i med
lemsstaterna och de länder som är associerade till sjunde ramprogrammet, genom att lägga ihop resurser och främja sam
arbete mellan den offentliga och den privata sektorn,
— främja små och medelstora företags deltagande i verksamheten i enlighet med målen för sjunde ramprogrammet.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
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Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europe
iska 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 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).
08 02 03

Samarbete – Hälsa – Stödutgifter för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

4 600 000

Anslag 2010

Betalningar

3 761 107

Åtaganden

4 200 000

Genomförande 2009
Betalningar

5 556 000

Åtaganden

3 275 266,13

Betalningar

3 078 558,24

Anmärkningar
Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel ska bidra till genomförandet av sjunde ramprogrammet och
särskilt temaområdet Hälsa i det särskilda programmet Samarbete som genomför sjunde ramprogrammet. Det ska ha som mål
att göra utvecklingen av läkemedel ändamålsenligare och effektivare med det långsiktiga målet att läkemedelssektorn ska pro
ducera effektivare och säkrare innovativa läkemedel. Det ska särskilt
— främja farmaceutisk forskning och utveckling på ett stadium före marknadsföring, i medlemsstaterna och de länder som är
associerade till sjunde ramprogrammet, med en samordnad strategi för att undanröja de kapacitetsbrister som uppdagats i
processen för utveckling av läkemedel,
— stödja genomförandet av de forskningsprioriteringar som anges i forskningsagendan för det gemensamma teknikinitiativet
för innovativa läkemedel (forskningsverksamheten), bland annat med hjälp av bidrag efter konkurrensutsatta
ansökningsomgångar,
— garantera komplementaritet med andra aktiviteter inom det sjunde ramprogrammet,
— vara ett offentlig-privat partnerskap med målet att öka forskningsinvesteringen inom den biofarmaceutiska sektorn i med
lemsstaterna och de länder som är associerade till sjunde ramprogrammet, genom att lägga ihop resurser och främja sam
arbete mellan den offentliga och den privata sektorn,
— främja små och medelstora företags deltagande i verksamheten i enlighet med målen för sjunde ramprogrammet.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europe
iska 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 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).
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KAPITEL 08 03 — SAMARBETE – LIVSMEDEL, JORDBRUK OCH FISKE SAMT BIOTEKNIK
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

08 03

SAMARBETE – LIVSMEDEL,
JORDBRUK OCH FISKE SAMT
BIOTEKNIK

08 03 01

Samarbete – Livsmedel, jordbruk
och fiske samt bioteknik
1.1
Kapitel 08 03 – Totalt

08 03 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

267 892 000

181 125 393

213 848 000

154 114 000 208 674 815,95 145 120 984,01

267 892 000

181 125 393

213 848 000

154 114 000 208 674 815,95 145 120 984,01

Samarbete – Livsmedel, jordbruk och fiske samt bioteknik
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

267 892 000

Anslag 2010

Betalningar

181 125 393

Åtaganden

213 848 000

Genomförande 2009
Betalningar

154 114 000

Åtaganden

208 674 815,95

Betalningar

145 120 984,01

Anmärkningar
Målet för verksamheten inom detta område är att skapa integrerade vetenskapliga och tekniska förutsättningar för utveckling av
en europeisk kunskapsbaserad bioekonomi, där vetenskap, industri och berörda parter på andra områden sammanförs. Detta
bygger på tre grundstenar: 1) Hållbar produktion och förvaltning av biologiska resurser från land-, skogs- och vattenmiljöer.
2) Från jord till bord: Livsmedel, hälsa och välbefinnande. 3) Biovetenskap och bioteknik för hållbara non-food-produkter och
non-food-processer. På detta sätt kan nya och framväxande forskningsmöjligheter utnyttjas för sociala och ekonomiska utma
ningar, såsom en ökad efterfrågan på miljö- och djurvänliga produktionssystem och distribution av säkrare och hälsosammare
livsmedel av högre kvalitet, i enlighet med konsumenternas krav, liksom kontroll av livsmedelsrelaterade risker, framför allt på
grundval av bioteknik, och hälsorisker i samband med miljöförändringar.
Detta anslag är också avsett för att finansiera utveckling och förbättring av analysmetoder (t.ex. analys av restsubstanser i livs
medel och djurfoder).
I den nuvarande lagstiftningen avsätts det inga särskilda anslag för forskning på fiskeområdet. Därför måste, som ett minimum,
samma andel för forskning på fiskeområdet behållas som i föregående års budget. Detta anslag är också avsett att finansiera
åtgärder för att utveckla och förbättra begreppet maximal hållbar avkastning som ett politiskt verktyg för hållbart utnyttjande
av fiskbestånden samt för att utveckla ett politiskt koncept för att begränsa de bifångster som kastas över bord.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program 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, forsknings
centrums 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 Europe
iska 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 08 04 — SAMARBETE – NANOVETENSKAP, NANOTEKNIK, MATERIAL OCH NY PRODUKTIONSTEKNIK
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

08 04

SAMARBETE – NANOVETEN
SKAP, NANOTEKNIK, MATERIAL
OCH NY PRODUKTIONSTEKNIK

08 04 01

Samarbete – Nanovetenskap,
nanoteknik, material och ny pro
duktionsteknik
1.1

442 234 000

257 088 329

403 678 000

Samarbete – Nanovetenskap,
nanoteknik, material och ny pro
duktionsteknik – Det gemen
samma företaget för
bränsleceller och vätgas
1.1

10 210 000

5 484 551

9 600 000

452 444 000

262 572 880

413 278 000

08 04 02

Kapitel 08 04 – Totalt

08 04 01

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

274 651 000 421 174 880,05 296 046 341,42

5 760 000

9 830 400,—

0,—

280 411 000 431 005 280,05 296 046 341,42

Samarbete – Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

442 234 000

Anslag 2010

Betalningar

257 088 329

Åtaganden

403 678 000

Genomförande 2009
Betalningar

274 651 000

Åtaganden

421 174 880,05

Betalningar

296 046 341,42

Anmärkningar
Målet för verksamheten inom detta område är att ge gemenskapen möjlighet att samla den kritiska massa av kapacitet som krävs
för att under kommande år utveckla och utnyttja den mest avancerade tekniken för kunskaps- och informationsbaserade pro
dukter, tjänster och produktionsprocesser, bland annat i syfte att öka miljöeffektiviteten och minska utsläppen av farliga ämnen
i miljön.
Tillräckliga anslag måste avsättas för nanoforskning som är knuten till bedömning av miljö- och hälsorisker, med tanke på att
endast 5–10 % av dagens globala nanoforskning ägnas åt detta område.
Anslagen 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, subventioner, uppfölj
ning och utvärdering av särskilda program liksom finansiering av IMS-sekretariatet, analyser och utvärderingar på hög veten
skaplig eller teknisk nivå, och även åtgärder som vidtagits inom tidigare ramprogram.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/391
KOMMISSIONEN
AVDELNING 08 — FORSKNING
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08 04 01 (forts.)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forsknings
centrums 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 Europe
iska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86).
08 04 02

Samarbete – Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik – Det gemensamma företaget för bränsleceller
och vätgas
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

10 210 000

Anslag 2010

Betalningar

5 484 551

Åtaganden

9 600 000

Genomförande 2009
Betalningar

5 760 000

Åtaganden

9 830 400,00

Betalningar

0,—

Anmärkningar
Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska bidra till genomförandet av Europeiska gemenskapens sjunde ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013), främst energi, nanove
tenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, miljö (inbegripet klimatförändring) och transport (inbegripet
flygteknik) inom det särskilda programmet Samarbete. Det ska särskilt göra följande: sträva efter att EU ska ha en ledande posi
tion internationellt när det gäller tekniken för bränsleceller och vätgas och skapa möjligheter för att få in denna teknik på mark
naden för att låta marknadskrafterna belysa fördelarna för allmänheten; stödja forskning, teknisk utveckling och demonstration
(FoU) i medlemsstaterna och länder som är associerade till sjunde ramprogrammet på ett samordnat sätt så att marknadsstör
ningar kan övervinnas och man kan fokusera på utvecklingen av marknadstillämpningar för att underlätta ytterligare ansträng
ningar från industrins sida att snarast börja använda teknik för bränsleceller och vätgas; stödja genomförandet av FoUprioriteringar avseende det gemensamma teknikinitiativet för bränsleceller och vätgas, främst genom att dela ut forskningsanslag
efter konkurrensutsatta ansökningsomgångar; och att främja ökade offentliga och privata investeringar i forskning om bräns
leceller och vätgas i medlemsstaterna eller länder som är associerade till sjunde ramprogrammet.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europe
iska 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 521/2008 av den 30 maj 2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vät
gas (EUT L 153, 12.6.2008, s. 1).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

08 05

SAMARBETE – ENERGI

08 05 01

Samarbete – Energi

1.1

101 210 000

80 935 215

95 004 000

97 594 000 117 883 904,— 102 307 805,78

08 05 02

Samarbete – Energi – Det
gemensamma företaget för
bränsleceller och vätgas

1.1

54 200 000

32 107 476

52 032 000

18 540 000

31 641 600,—

17 271 600,—

08 05 03

Stödutgifter för det gemen
samma företaget för bränslecel
ler och vätgas

1.1

2 000 000

1 904 358

3 400 000

3 400 000

1 213 195,56

1 213 195,56

157 410 000

114 947 049

150 436 000

Kapitel 08 05 – Totalt

08 05 01

119 534 000 150 738 699,56 120 792 601,34

Samarbete – Energi
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

101 210 000

80 935 215

Åtaganden

95 004 000

Genomförande 2009
Betalningar

97 594 000

Åtaganden

117 883 904,00

Betalningar

102 307 805,78

Anmärkningar
Insatserna kommer att koncentreras på följande åtgärder:
Produktion av el från förnybara energikällor
Teknik avsedd att öka verkningsgraderna vad gäller energiomvandlingen för att sänka kostnaderna för elproduktionerna från
inhemska förnybara energikällor och demonstration av teknik anpassad till olika regionala förutsättningar.
Produktion av förnybart bränsle
Integrerade tekniska lösningar för energiomvandling: utveckla fasta, flytande och gasformiga bränslen som framställs av förny
bara energikällor och pressa ned enhetskostnaderna för dessa med sikte på en kostnadseffektiv produktion och användning av
koldioxidneutrala bränslen, i synnerhet flytande biobränslen för transportsektorn.
Avskiljning av koldioxid för elframställning med mycket små utsläpp
Radikalt minska miljöeffekterna av förbrukningen av fossila bränslen för att utveckla högeffektiva elproduktionsanläggningar
med mycket små utsläpp som bygger på avskiljning av koldioxid och lagringsteknik.
Rena koltekniker
Betydligt förbättra anläggningarnas effektivitet och pålitlighet och minska kostnaderna tack vare utveckling och demonstration
av ren teknik för konvertering av kol. Detta omfattar även ytterligare åtgärder för att utveckla och genomföra effektiv teknik för
förbränning av spillträ som en metod för framställning av biokol som en form av självförsörjande energiproduktion.
”Smarta” energinät
Öka effektiviteten, säkerheten och tillförlitligheten hos de europeiska elnäten och stärka deras förmåga att hantera de energi
flöden som genereras av marknaderna. Långsiktig planering av utvecklingen av det paneuropeiska elnätet inom ramen för det
europeiska elnätsinitiativet. Att undanröja hinder för en storskalig utbyggnad och effektiv integrering av distribuerade och för
nybara energikällor.
Energieffektivitet och energibesparing
Nya koncept och tekniska lösningar för att öka energieffektiviteten och energibesparingen i byggnader och inom tjänster och
industrin. Det rör sig bland annat om en integrering av strategier och tekniska lösningar för att öka energieffektiviteten, använd
ning av teknik för nya och förnybara energikällor, och styrning av energiefterfrågan.
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Med tanke på att förnybara energikällor och effektiv slutanvändning av energi ger viktiga bidrag till framtida hållbara energi
system kommer de att utgöra huvuddelen av detta tema under perioden 2007–2013. Fokus kommer att ligga på aktiviteter som
bäst bidrar till utvecklingen av SET-planens initiativ inom ramen för teknikplanerna.
Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas
upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen i detta avsnitt, 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 ram
program 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, forsknings
centrums 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 Europe
iska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86).

08 05 02

Samarbete – Energi – Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

54 200 000

Anslag 2010

Betalningar

32 107 476

Åtaganden

52 032 000

Genomförande 2009
Betalningar

18 540 000

Åtaganden

Betalningar

31 641 600,00

17 271 600,00

Anmärkningar
Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska bidra till genomförandet av Europeiska gemenskapens sjunde ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013), främst temana energi,
nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, miljö (inbegripet klimatförändring) och transport (inbegripet
flygteknik) inom det särskilda programmet Samarbete. Det ska särskilt göra följande: sträva efter att EU ska ha en ledande posi
tion internationellt när det gäller tekniken för bränsleceller och vätgas och skapa möjligheter för att få in denna teknik på mark
naden för att låta marknadskrafterna belysa fördelarna för allmänheten; stödja forskning, teknisk utveckling och demonstration
(FoU) i medlemsstaterna och länder som är associerade till sjunde ramprogrammet på ett samordnat sätt så att marknadsstör
ningar kan övervinnas och man kan fokusera på utvecklingen av marknadstillämpningar för att underlätta ytterligare ansträng
ningar från industrins sida att snarast börja använda teknik för bränsleceller och vätgas; stödja genomförandet av FoUprioriteringar avseende det gemensamma teknikinitiativet för bränsleceller och vätgas, främst genom att dela ut forskningsanslag
efter konkurrensutsatta ansökningsomgångar; främja ökade offentliga och privata investeringar i forskning om bränsleceller och
vätgas i medlemsstaterna eller länder som är associerade till sjunde ramprogrammet.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
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Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europe
iska 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 521/2008 av den 30 maj 2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vät
gas (EUT L 153, 12.6.2008, s. 1).
08 05 03

Stödutgifter för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

2 000 000

Anslag 2010

Betalningar

1 904 358

Åtaganden

3 400 000

Genomförande 2009
Betalningar

3 400 000

Åtaganden

1 213 195,56

Betalningar

1 213 195,56

Anmärkningar
Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska bidra till genomförandet av Europeiska gemenskapens sjunde ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013), främst temana energi,
nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, miljö (inbegripet klimatförändring) och transport (inbegripet
flygteknik) inom det särskilda programmet Samarbete. Det ska särskilt göra följande: sträva efter att EU ska ha en ledande posi
tion internationellt när det gäller tekniken för bränsleceller och vätgas och skapa möjligheter för att få in denna teknik på mark
naden för att låta marknadskrafterna belysa fördelarna för allmänheten; stödja forskning, teknisk utveckling och demonstration
(FoU) i medlemsstaterna och länder som är associerade till sjunde ramprogrammet på ett samordnat sätt så att marknadsstör
ningar kan övervinnas och man kan fokusera på utvecklingen av marknadstillämpningar för att underlätta ytterligare ansträng
ningar från industrins sida att snarast börja använda teknik för bränsleceller och vätgas; stödja genomförandet av FoUprioriteringar avseende det gemensamma teknikinitiativet för bränsleceller och vätgas, främst genom att dela ut forskningsanslag
efter konkurrensutsatta ansökningsomgångar; främja ökade offentliga och privata investeringar i forskning om bränsleceller och
vätgas i medlemsstaterna eller länder som är associerade till sjunde ramprogrammet.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europe
iska 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 521/2008 av den 30 maj 2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vät
gas (EUT L 153, 12.6.2008, s. 1).

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/395
KOMMISSIONEN
AVDELNING 08 — FORSKNING
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

08 06

SAMARBETE – MILJÖ (INBEGRI
PET KLIMATFÖRÄNDRING)

08 06 01

Samarbete – Miljö (inbegripet
klimatförändring)

1.1

248 580 000

234 477 887

221 106 000

08 06 02

Samarbete – Miljö – Det gemen
samma företaget för bränslecel
ler och vätgas

1.1

3 925 000

1 942 445

3 400 000

252 505 000

236 420 332

224 506 000

Kapitel 08 06 – Totalt

08 06 01

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

185 950 000 221 467 284,31 180 911 647,89

1 740 000

2 969 600,—

0,—

187 690 000 224 436 884,31 180 911 647,89

Samarbete – Miljö (inbegripet klimatförändring)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

248 580 000

Anslag 2010

Betalningar

234 477 887

Åtaganden

221 106 000

Genomförande 2009
Betalningar

185 950 000

Åtaganden

221 467 284,31

Betalningar

180 911 647,89

Anmärkningar
Miljöforskning inom sjunde ramprogrammet kommer att genomföras inom temat miljö (inbegripet klimatförändring). Målet är
att främja hållbar förvaltning av naturlig och av människan skapad miljö och miljöresurser genom större kunskap om samver
kan mellan biosfär, ekosystem och mänskliga verksamheter, och genom utveckling av ny teknik, nya verktyg och nya tjänster
för att globala miljöfrågor ska kunna hanteras på ett integrerat sätt. Tonvikten kommer att ligga på prognostisering av föränd
ringar i klimat-, eko-, jord- och oceansystem och på verktyg och teknik för övervakning, förebyggande och begränsning av mil
jöbelastning och miljörisker, bland annat för människors hälsa och hållbarheten när det gäller naturlig och av människan skapad
miljö.
Forskningen inom detta tema kommer att bidra till uppfyllandet av internationella åtaganden och initiativ, såsom det globala
systemet för jordobservation. Dessutom kommer den att bidra till att tillgodose de forskningsbehov som följer av gällande och
framtida unionslagstiftning och EU-politik, därmed förbundna tematiska strategier och åtgärdsplaner för miljöteknik och miljö
och hälsa. Forskningen kommer också att bidra till teknisk utveckling som kommer att förbättra de europeiska företagens ställ
ning på marknaden, framför allt små och medelstora företag, på områden såsom miljöteknik.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program 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, forsknings
centrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (EUT L 391,
30.12.2006, s. 1).
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Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europe
iska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86).
08 06 02

Samarbete – Miljö – Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

3 925 000

Anslag 2010

Betalningar

1 942 445

Åtaganden

3 400 000

Genomförande 2009
Betalningar

1 740 000

Åtaganden

2 969 600,00

Betalningar

0,—

Anmärkningar
Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska bidra till genomförandet av Europeiska gemenskapens sjunde ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013), främst temana energi,
nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, miljö (inbegripet klimatförändring) och transport (inbegripet
flygteknik) inom det särskilda programmet Samarbete. Det ska särskilt göra följande: sträva efter att EU ska ha en ledande posi
tion internationellt när det gäller tekniken för bränsleceller och vätgas och skapa möjligheter för att få in denna teknik på mark
naden för att låta marknadskrafterna belysa fördelarna för allmänheten; stödja forskning, teknisk utveckling och demonstration
(FoU) i medlemsstaterna och länder som är associerade till sjunde ramprogrammet på ett samordnat sätt så att marknadsstör
ningar kan övervinnas och man kan fokusera på utvecklingen av marknadstillämpningar för att underlätta ytterligare ansträng
ningar från industrins sida att snarast börja använda teknik för bränsleceller och vätgas; stödja genomförandet av FoUprioriteringar avseende det gemensamma teknikinitiativet för bränsleceller och vätgas, främst genom att dela ut forskningsanslag
efter konkurrensutsatta ansökningsomgångar; främja ökade offentliga och privata investeringar i forskning om bränsleceller och
vätgas i medlemsstaterna eller länder som är associerade till sjunde ramprogrammet.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europe
iska 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 521/2008 av den 30 maj 2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vät
gas (EUT L 153, 12.6.2008, s. 1).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

08 07

SAMARBETE – TRANSPORT
(INBEGRIPET FLYGTEKNIK)

08 07 01

Samarbete – Transport (inbegri
pet flygteknik)

1.1

247 133 000

261 401 700

229 216 000

218 510 000 253 275 136,— 279 763 586,72

08 07 02

Samarbete – Transport – Det
gemensamma företaget Clean
Sky

1.1

149 991 000

161 870 430

121 139 000

103 007 000

88 448 000,—

57 585 056,—

Samarbete – Transport – Stödut
gifter för det gemensamma före
taget Clean Sky
1.1

2 517 000

2 435 674

3 625 000

3 825 000

3 710 274,06

3 685 825,33

2 880 000

4 915 200,—

0,—

08 07 03

08 07 04

Samarbete – Transport – Det
gemensamma företaget för
bränsleceller och vätgas

1.1

Kapitel 08 07 – Totalt

08 07 01

14 710 000

2 742 276

4 800 000

414 351 000

428 450 080

358 780 000

328 222 000 350 348 610,06 341 034 468,05

Samarbete – Transport (inbegripet flygteknik)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

247 133 000

Anslag 2010

Betalningar

261 401 700

Åtaganden

229 216 000

Genomförande 2009
Betalningar

218 510 000

Åtaganden

253 275 136,00

Betalningar

279 763 586,72

Anmärkningar
För sjunde ramprogrammet för perioden 2007–2013 har det föreslagits en ny integrerad strategi, som omfattar samtliga trans
portsätt (flyg-, väg-, järnvägs- och vattentransporter), behandlar forskningens och kunskapsutvecklingens socioekonomiska och
tekniska dimension och inbegriper både innovation och den politiska ramen. Detta är i överensstämmelse med vitboken om
transporter och de uppdaterade versionerna av de strategiska forskningsagendorna för de fyra teknikplattformarna på trans
portområdet. På grundval av tekniska framsteg är det allmänna målet att utveckla integrerade miljövänligare, ”intelligentare” och
säkrare Europatäckande transportsystem till gagn för medborgare och samhälle samtidigt som hänsyn tas till miljön och natur
resurserna. Den europeiska industrins konkurrenskraft och ledande ställning på den globala marknaden ska säkras och utveck
las ytterligare.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program 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, forsknings
centrums 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 Europe
iska 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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08 07 02

Samarbete – Transport – Det gemensamma företaget Clean Sky
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

149 991 000

161 870 430

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

121 139 000

103 007 000

Åtaganden

Betalningar

88 448 000,00

57 585 056,00

Anmärkningar
Det gemensamma företaget Clean Sky är avsett att bidra till genomförandet av sjunde ramprogrammet och i synnerhet tema
området, Transport (inklusive flygteknik) inom det särskilda programmet Samarbete.
Det gemensamma företaget Clean Sky ska ha följande mål:
— Att påskynda utveckling, validering och demonstration av miljövänlig lufttransportteknik i unionen så att denna ska kunna
utnyttjas så snart som möjligt.
— Att säkerställa ett samstämmigt genomförande av europeiska forskningsinsatser i syfte att uppnå miljömässiga förbätt
ringar på luftfartsområdet.
— Att skapa ett radikalt innovativt lufttransportsystem som baseras på integrerad spjutspetsteknik och fullskaliga demonstra
torer, med målet att minska flygets negativa påverkan på miljön genom väsentligt minskade buller- och gasutsläpp samt en
förbättring av flygplanens bränsleekonomi.
— Att påskynda alstringen av ny kunskap och innovation och att utnyttja forskningsresultat som ett bestyrkande av den ingå
ende tekniken och ett fullständigt integrerat system av system, i lämplig driftmiljö, vilket ska leda till att industrins kon
kurrenskraft stärks.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europe
iska 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 71/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky (EUT L 30,
4.2.2008, s. 1).
08 07 03

Samarbete – Transport – Stödutgifter för det gemensamma företaget Clean Sky
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

2 517 000

Anslag 2010

Betalningar

2 435 674

Åtaganden

3 625 000

Genomförande 2009
Betalningar

3 825 000

Åtaganden

3 710 274,06

Betalningar

3 685 825,33

Anmärkningar
Det gemensamma företaget Clean Sky är avsett att bidra till genomförandet av sjunde ramprogrammet och i synnerhet tema
området Transport (inklusive flygteknik) inom det särskilda programmet Samarbete.
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KAPITEL 08 07 — SAMARBETE – TRANSPORT (INBEGRIPET FLYGTEKNIK) (forts.)

08 07 03 (forts.)

Det gemensamma företaget Clean Sky ska ha följande mål:
— Att påskynda utveckling, validering och demonstration av miljövänlig lufttransportteknik i unionen så att denna ska kunna
utnyttjas så snart som möjligt.
— Att säkerställa ett samstämmigt genomförande av europeiska forskningsinsatser i syfte att uppnå miljömässiga förbätt
ringar på luftfartsområdet.
— Att skapa ett radikalt innovativt lufttransportsystem som baseras på integrerad spjutspetsteknik och fullskaliga demonstra
torer, med målet att minska flygets negativa påverkan på miljön genom väsentligt minskade buller- och gasutsläpp samt en
förbättring av flygplanens bränsleekonomi.
— Att påskynda alstringen av ny kunskap och innovation och att utnyttja forskningsresultat som ett bestyrkande av den ingå
ende tekniken och ett fullständigt integrerat system av system, i lämplig driftmiljö, vilket ska leda till att industrins kon
kurrenskraft stärks.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europe
iska 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 71/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky (EUT L 30,
4.2.2008, s. 1).
08 07 04

Samarbete – Transport – Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

14 710 000

Anslag 2010

Betalningar

2 742 276

Åtaganden

4 800 000

Genomförande 2009
Betalningar

2 880 000

Åtaganden

4 915 200,00

Betalningar

0,—

Anmärkningar
Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska bidra till genomförandet av Europeiska gemenskapens sjunde ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013), främst temana energi,
nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, miljö (inbegripet klimatförändring) och transport (inbegripet
flygteknik) inom det särskilda programmet Samarbete. Det ska särskilt göra följande: sträva efter att EU ska ha en ledande posi
tion internationellt när det gäller tekniken för bränsleceller och vätgas och skapa möjligheter för att få in denna teknik på mark
naden för att låta marknadskrafterna belysa fördelarna för allmänheten; stödja forskning, teknisk utveckling och demonstration
(FoU) i medlemsstaterna och länder som är associerade till sjunde ramprogrammet på ett samordnat sätt så att marknadsstör
ningar kan övervinnas och man kan fokusera på utvecklingen av marknadstillämpningar för att underlätta ytterligare ansträng
ningar från industrins sida att snarast börja använda teknik för bränsleceller och vätgas; stödja genomförandet av FoUprioriteringar avseende det gemensamma teknikinitiativet för bränsleceller och vätgas, främst genom att dela ut forskningsanslag
efter konkurrensutsatta ansökningsomgångar; främja ökade offentliga och privata investeringar i forskning om bränsleceller och
vätgas i medlemsstaterna eller länder som är associerade till sjunde ramprogrammet.
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Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europe
iska 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 521/2008 av den 30 maj 2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vät
gas (EUT L 153, 12.6.2008, s. 1).

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/401
KOMMISSIONEN
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KAPITEL 08 08 — SAMARBETE – SAMHÄLLSVETENSKAP OCH HUMANIORA
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

08 08

SAMARBETE – SAMHÄLLSVE
TENSKAP OCH HUMANIORA

08 08 01

Samarbete – Samhällsvetenskap
och humaniora

1.1

Kapitel 08 08 – Totalt

08 08 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

84 366 000

61 891 635

74 444 000

59 152 000 73 236 393,44 42 059 296,98

84 366 000

61 891 635

74 444 000

59 152 000 73 236 393,44 42 059 296,98

Samarbete – Samhällsvetenskap och humaniora
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

84 366 000

Anslag 2010

Betalningar

61 891 635

Åtaganden

74 444 000

Genomförande 2009
Betalningar

59 152 000

Åtaganden

Betalningar

73 236 393,44

42 059 296,98

Anmärkningar
Syftet med åtgärderna på det här området är att samordna den omfattande och mångsidiga forskningskapaciteten i gemenska
pen inom områdena ekonomi, sociologi och humaniora för att öka förståelsen för och kunskaperna om framväxten av kun
skapssamhället och nya former av relationer mellan medborgare liksom mellan medborgare och myndigheter.
En del av anslaget ska användas för att bedriva forskning om vilken räckvidd och omfattning frivilligarbete har i unionen och
vilka som ägnar sig åt det.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program 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, forsknings
centrums 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 Europe
iska 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 08 09 — SAMARBETE – FINANSIERINGSINSTRUMENTET FÖR RISKDELNING (RSFF)
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

08 09

SAMARBETE – FINANSIERINGS
INSTRUMENTET FÖR RISKDEL
NING (RSFF)

08 09 01

Samarbete – Finansieringsin
strumentet för riskdelning

1.1

Kapitel 08 09 – Totalt

08 09 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

200 000 000

190 435 799

50 000 000

50 000 000 192 880 000,— 192 880 000,—

200 000 000

190 435 799

50 000 000

50 000 000 192 880 000,— 192 880 000,—

Samarbete – Finansieringsinstrumentet för riskdelning
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

200 000 000

Anslag 2010

Betalningar

190 435 799

Åtaganden

50 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

50 000 000

Åtaganden

192 880 000,00

Betalningar

192 880 000,00

Anmärkningar
Finansieringsinstrumentet för riskdelning är avsett att främja privata investeringar i forskning genom att förbättra tillgången till
skuldfinansiering för deltagare i stora europeiska forskningsprojekt. Det kommer att göra det möjligt för Europeiska investe
ringsbanken att direkt eller indirekt (via sina förmedlande banker) utvidga sina lån till deltagare i sådana projekt.
Finansieringsinstrumentet kommer att bidra till genomförandet av Europa 2020-strategin, framför allt treprocentsmålet för
forskningsinvesteringar, genom att bidra till att komma till rätta med marknadsbrister, öka det totala tillgängliga finansierings
beloppet inom forskningen och diversifiera källorna.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program 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, forsknings
centrums 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 Europe
iska 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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KOMMISSIONEN
AVDELNING 08 — FORSKNING

KAPITEL 08 10 — IDÉER
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

08 10

IDÉER

08 10 01

Idéer

Genomförande 2009

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1.1 1 298 731 000 714 134 248 1 098 000 000 536 009 000 843 398 100,92 227 337 831,80
Kapitel 08 10 – Totalt

08 10 01

Anslag 2010

BR

1 298 731 000 714 134 248 1 098 000 000 536 009 000 843 398 100,92 227 337 831,80

Idéer
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 298 731 000

Anslag 2010

Betalningar

714 134 248

Åtaganden

1 098 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

536 009 000

Åtaganden

843 398 100,92

Betalningar

227 337 831,80

Anmärkningar
Det övergripande syftet med de åtgärder som vidtas inom det särskilda programmet Idéer, via skapandet av det europeiska forsk
ningsrådet, är att identifiera de bästa forskarlagen i Europa och stimulera forskning vid gränserna för vårt vetande genom att
finansiera tvärvetenskapliga projekt förknippade med stor risk och som utvärderas endast på grundval av ett kvalitetskriterium
som bedöms av andra forskare i Europa.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Detta anslag är även avsett att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta ytter
ligare anslag från tredje part eller tredjeland (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i projekt inom forsk
ning och teknisk utveckling.
I enlighet med artikel 18 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.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program 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, forsknings
centrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (EUT L 391,
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).
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AVDELNING 08 — FORSKNING

KAPITEL 08 12 — KAPACITET – FORSKNINGSINFRASTRUKTUR
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

08 12

KAPACITET – FORSKNINGSIN
FRASTRUKTUR

08 12 01

Kapacitet – Forskningsinfra
struktur

1.1

Kapitel 08 12 – Totalt

08 12 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

156 304 000

200 909 768

212 392 000

95 000 000 192 199 131,13 158 749 147,13

156 304 000

200 909 768

212 392 000

95 000 000 192 199 131,13 158 749 147,13

Kapacitet – Forskningsinfrastruktur
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

156 304 000

Anslag 2010

Betalningar

200 909 768

Åtaganden

212 392 000

Genomförande 2009
Betalningar

95 000 000

Åtaganden

192 199 131,13

Betalningar

158 749 147,13

Anmärkningar
Det övergripande målet med dessa åtgärder är att främja utvecklingen av ett system med forskningsinfrastrukturer av högsta
kvalitet i Europa och ett optimalt utnyttjande av dessa på europeisk nivå.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program 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, forsknings
centrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (EUT L 391,
30.12.2006, s. 1).
Rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Kapacitet för genomförande av Europe
iska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 299).

15.3.2011
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II/405
KOMMISSIONEN
AVDELNING 08 — FORSKNING

KAPITEL 08 13 — KAPACITET – FORSKNING TILL FÖRMÅN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

08 13

KAPACITET – FORSKNING TILL
FÖRMÅN FÖR SMÅ OCH MED
ELSTORA FÖRETAG

08 13 01

Kapacitet – Forskning till förmån
för små och medelstora företag
1.1
Kapitel 08 13 – Totalt

08 13 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

223 099 000

173 296 578

153 354 000

97 791 000 128 341 248,80 119 687 501,96

223 099 000

173 296 578

153 354 000

97 791 000 128 341 248,80 119 687 501,96

Kapacitet – Forskning till förmån för små och medelstora företag
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

223 099 000

Anslag 2010

Betalningar

173 296 578

Åtaganden

153 354 000

Genomförande 2009
Betalningar

97 791 000

Åtaganden

128 341 248,80

Betalningar

119 687 501,96

Anmärkningar
Syftet med de särskilda åtgärderna till stöd för de europeiska små och medelstora företagen, som vidtas för att främja den euro
peiska konkurrenskraften och näringslivs- och innovationspolitiken är att inom nya eller traditionella områden, hjälpa dem att
förbättra den tekniska kapaciteten och att utveckla förmågan att bedriva verksamhet på europeisk och internationell nivå. Dessa
åtgärder kommer att komplettera forskningen inom de prioriterade tematiska områdena.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måset läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Detta anslag är även avsett att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta ytter
ligare anslag från tredje part eller tredjeland (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i projekt inom forsk
ning och teknisk utveckling.
I enlighet med artikel 18 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.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program 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, forsknings
centrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (EUT L 391,
30.12.2006, s. 1).
Rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Kapacitet för genomförande av Europe
iska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 299).

II/406
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SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 08 — FORSKNING

KAPITEL 08 14 — KAPACITET – KUNSKAPSREGIONER
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

08 14

KAPACITET – KUNSKAPSREGIO
NER

08 14 01

Kapacitet – Kunskapsregioner

1.1

Kapitel 08 14 – Totalt

08 14 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

18 856 000

16 192 756

16 957 000

13 835 000 16 463 872,— 20 152 320,—

18 856 000

16 192 756

16 957 000

13 835 000 16 463 872,— 20 152 320,—

Kapacitet – Kunskapsregioner
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

18 856 000

Anslag 2010

Betalningar

16 192 756

Åtaganden

16 957 000

Genomförande 2009
Betalningar

13 835 000

Åtaganden

Betalningar

16 463 872,00

20 152 320,00

Anmärkningar
Detta belopp har avsatts för finansiering av projekt avsedda att stärka de europeiska regionernas forskningspotential, särskilt
genom att främja och stödja utvecklingen i hela Europa av regionala forskningsdrivna kluster som för samman regionala myn
digheter, universitet, forskningscentrum, företag och andra berörda parter.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program 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, forsknings
centrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (EUT L 391,
30.12.2006, s. 1).
Rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Kapacitet för genomförande av Europe
iska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 299).
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II/407
KOMMISSIONEN
AVDELNING 08 — FORSKNING

KAPITEL 08 15 — KAPACITET – FORSKNINGSPOTENTIAL
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

08 15

KAPACITET – FORSKNINGSPO
TENTIAL

08 15 01

Kapacitet – Forskningspotential

1.1

Kapitel 08 15 – Totalt

08 15 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

63 802 000

51 589 058

31 287 000

23 888 000 30 561 280,— 48 087 706,—

63 802 000

51 589 058

31 287 000

23 888 000 30 561 280,— 48 087 706,—

Kapacitet – Forskningspotential
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

63 802 000

Anslag 2010

Betalningar

51 589 058

Åtaganden

31 287 000

Genomförande 2009
Betalningar

23 888 000

Åtaganden

Betalningar

30 561 280,00

48 087 706,00

Anmärkningar
Forskare och institutioner i regioner i unionen som är berättigade till stöd från strukturfonderna enligt konvergensmålet och
yttersta randområden behöver hjälp för att kunna bidra till europeisk forskning, och samtidigt måste man dra nytta av den kun
skap och erfarenhet som finns i andra europeiska regioner. Syftet med denna åtgärd är därför att skapa villkor som gör det möj
ligt för dessa forskare och institutioner att utnyttja hela sin potential och till fullo skapa ett europeiskt område för
forskningsverksamhet i den utvidgade unionen.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program 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, forsknings
centrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (EUT L 391,
30.12.2006, s. 1).
Rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Kapacitet för genomförande av Europe
iska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 299).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 08 — FORSKNING

KAPITEL 08 16 — KAPACITET – VETENSKAPEN I SAMHÄLLET
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

08 16

KAPACITET – VETENSKAPEN I
SAMHÄLLET

08 16 01

Kapacitet – Vetenskapen i sam
hället

1.1

Kapitel 08 16 – Totalt

08 16 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

44 798 000

30 469 728

50 203 000

29 000 000 34 233 987,— 28 914 911,45

44 798 000

30 469 728

50 203 000

29 000 000 34 233 987,— 28 914 911,45

Kapacitet – Vetenskapen i samhället
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

44 798 000

Anslag 2010

Betalningar

30 469 728

Åtaganden

50 203 000

Genomförande 2009
Betalningar

29 000 000

Åtaganden

Betalningar

34 233 987,00

28 914 911,45

Anmärkningar
I syfte att bygga upp ett väl fungerande och demokratiskt europeiskt kunskapssamhälle är målet med dessa åtgärder att stimu
lera en harmonisk integrering av de vetenskapliga och tekniska ansträngningarna och forskningspolitiken i det europeiska
samhället.
Åtgärderna kommer också att främja en samordning av nationell forskningspolitik liksom övervakning och analys av forsk
ningsrelaterad politik och industristrategier.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program 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, forsknings
centrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (EUT L 391,
30.12.2006, s. 1).
Rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Kapacitet för genomförande av Europe
iska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 299).
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II/409
KOMMISSIONEN
AVDELNING 08 — FORSKNING

KAPITEL 08 17 — KAPACITET – INTERNATIONELLT SAMARBETE
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

08 17

KAPACITET – INTERNATIO
NELLT SAMARBETE

08 17 01

Kapacitet – Internationellt sam
arbete

1.1

Kapitel 08 17 – Totalt

08 17 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

28 265 000

19 043 580

18 035 000

16 969 000 17 571 840,— 12 310 848,—

28 265 000

19 043 580

18 035 000

16 969 000 17 571 840,— 12 310 848,—

Kapacitet – Internationellt samarbete
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

28 265 000

Anslag 2010

Betalningar

19 043 580

Åtaganden

18 035 000

Genomförande 2009
Betalningar

16 969 000

Åtaganden

Betalningar

17 571 840,00

12 310 848,00

Anmärkningar
Det allmänna målet för det internationella samarbete som bedrivs på området kapacitet inom sjunde ramprogrammet är att det
ska bidra till en solid och sammanhängande politik inom unionen för vetenskap och teknik, genom utveckling av strategiska
partnerskap med tredjeländer och genom hantering av problem som är specifika för tredjeländer eller globala problem. Åtgär
derna kommer att inriktas på följande grupper av tredjeländer: kandidatländerna, de associerade och industrialiserade länderna
liksom partnerskapsländerna för internationellt samarbete (Asien, Latinamerika, Östeuropa, Centralasien, AVS-länderna, part
nerskapsländerna vid Medelhavet och länderna på västra Balkan).
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program 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, forsknings
centrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (EUT L 391,
30.12.2006, s. 1).
Rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Kapacitet för genomförande av Europe
iska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 299).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 08 — FORSKNING

KAPITEL 08 18 — KAPACITET – FINANSIERINGSINSTRUMENTET FÖR RISKDELNING (RSFF)
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

08 18

KAPACITET – FINANSIERINGS
INSTRUMENTET FÖR RISKDEL
NING (RSFF)

08 18 01

Kapacitet – Finansieringsinstru
mentet för riskdelning

1.1

Kapitel 08 18 – Totalt

08 18 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

50 000 000

47 608 950

30 000 000

30 000 000 32 256 000,— 32 256 000,—

50 000 000

47 608 950

30 000 000

30 000 000 32 256 000,— 32 256 000,—

Kapacitet – Finansieringsinstrumentet för riskdelning
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

50 000 000

Anslag 2010

Betalningar

47 608 950

Åtaganden

30 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

30 000 000

Åtaganden

Betalningar

32 256 000,00

32 256 000,00

Anmärkningar
Finansieringsinstrumentet för riskdelning är avsett att främja privata investeringar i forskning genom att förbättra tillgången till
skuldfinansiering för deltagare i europeisk forskningsinfrastruktur. Det kommer att göra det möjligt för Europeiska investerings
banken att direkt eller indirekt (via sina förmedlande banker) utvidga sina lån till deltagare i sådan infrastruktur.
Finansieringsinstrumentet kommer att bidra till genomförandet av Europa 2020-strategin, framför allt treprocentsmålet för
forskningsinvesteringar, genom att bidra till att komma till rätta med marknadsbrister, öka det totala tillgängliga finansierings
beloppet inom forskningen och diversifiera källorna.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program 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, forsknings
centrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (EUT L 391,
30.12.2006, s. 1).
Rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Kapacitet för genomförande av Europe
iska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 299).
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II/411
KOMMISSIONEN
AVDELNING 08 — FORSKNING

KAPITEL 08 19 — KAPACITET – STÖD TILL SAMMANHÅLLEN UTVECKLING AV FORSKNINGSPOLITIKEN
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

08 19

KAPACITET – STÖD TILL SAM
MANHÅLLEN UTVECKLING AV
FORSKNINGSPOLITIKEN

08 19 01

Kapacitet – Stöd till sammanhål
len utveckling av forskningspoli
tiken
1.1
Kapitel 08 19 – Totalt

08 19 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

9 804 000

5 713 074

2 600 000

7 476 000

9 998 138,—

5 890 959,48

9 804 000

5 713 074

2 600 000

7 476 000

9 998 138,—

5 890 959,48

Kapacitet – Stöd till sammanhållen utveckling av forskningspolitiken
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

9 804 000

Anslag 2010

Betalningar

5 713 074

Åtaganden

2 600 000

Genomförande 2009
Betalningar

7 476 000

Åtaganden

9 998 138,00

Betalningar

5 890 959,48

Anmärkningar
Ökade investeringar i forskning och utveckling upp till målet på 3 %, och ökad effektivitet, är ytterst prioriterade frågor inom
ramen för Europa 2020-strategin. Därför är utvecklingen av ett samstämmigt sortiment av strategier för att driva på de offent
liga och privata investeringarna en viktig uppgift för de offentliga myndigheterna. Åtgärderna inom ramen för denna rubrik ska
främja utvecklingen av effektiva och samstämmiga forskningsstrategier på regional, nationell och unionsnivå genom tillhanda
hållande av strukturerad information, indikatorer och analyser, och genom åtgärder för samordning av forskningsstrategier,
bland annat tillämpning av den öppna samordningsmetoden på forskningspolitiken.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program 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, forsknings
centrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (EUT L 391,
30.12.2006, s. 1).
Rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Kapacitet för genomförande av Europe
iska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 299).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

08 20

EURATOM – FUSIONSENERGI

08 20 01

Euratom – Fusionsenergi

1.1

08 20 02

Euratom – Gemensamt företag
för Iter – Fusion for Energy
(F4E)

1.1

Kapitel 08 20 – Totalt

08 20 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

44 330 000

44 657 195

40 934 000

55 000 000 124 788 000,— 142 000 000,—

Åtaganden

Betalningar

351 760 000

190 435 799

343 340 000

176 700 000 254 100 000,— 103 000 000,—

396 090 000

235 092 994

384 274 000

231 700 000 378 888 000,— 245 000 000,—

Euratom – Fusionsenergi
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

44 330 000

44 657 195

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

40 934 000

55 000 000

Åtaganden

124 788 000,00

Betalningar

142 000 000,00

Anmärkningar
Kärnfusion erbjuder möjligheter till praktiskt taget obegränsad försörjning med ren (miljövänlig) energi. Iter-projektet är det
avgörande nästa steget på vägen mot detta slutmål. Genomförandet av Iter-projektet är därför mycket centralt för unionens nuva
rande strategi. Det måste åtföljas av ett kraftfullt europeiskt forsknings- och utvecklingsprogram med tydlig inriktning som banar
väg för utnyttjandet av Iter och utvecklar teknik och kunskap som kommer att behövas under verksamheten med Iter och senare.
Rättslig grund
Rådets beslut 2006/970/Euratom av den 18 december 2006 om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenska
pens (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 univer
sitets 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 ram
programmet (2007–2011) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbild
ning på kärnenergiområdet (EUT L 400, 30.12.2006, s. 404).
08 20 02

Euratom – Gemensamt företag för Iter – Fusion for Energy (F4E)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

351 760 000

Anslag 2010

Betalningar

190 435 799

Åtaganden

343 340 000

Genomförande 2009
Betalningar

176 700 000

Åtaganden

254 100 000,00

Betalningar

103 000 000,00

Anmärkningar
Kärnfusion erbjuder möjligheter till praktiskt taget obegränsad försörjning med ren (miljövänlig) energi. Iter-projektet är det
avgörande nästa steget på vägen mot detta slutmål. Därför har den europeiska organisationen för Iter och utveckling av fusions
energitekniken upprättats i form av ett gemensamt företag. Detta gemensamma företag för Iter och utveckling av fusionsener
gitekniken har till uppgift att
a)

förmedla Euratoms bidrag till den internationella fusionsenergiorganisationen för Iter,
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b)

förmedla Euratoms bidrag till verksamhet med Japan enligt strategin med bredare inriktning för att snabbt kunna börja
utnyttja fusionsenergi,

c)

genomföra ett handlingsprogram för att förbereda bygget av en fusionsreaktor för demonstrationsändamål och andra
anläggningar på fusionsområdet, däribland den internationella anläggningen för bestrålning av fusionsmaterial (Interna
tional Fusion Materials Irradiation Facility – IFMIF).

Rättslig grund
Rådets beslut av den 25 september 2006 om kommissionens ingående av avtalet om upprättandet av en internationell fusions
energiorganisation för gemensamt genomförande av Iter-projektet, överenskommelsen om provisorisk tillämpning av avtalet
om upprättandet av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av Iter-projektet samt avtalet om
privilegier och immunitet för den internationella fusionsenergiorganisationen 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 Iterprojektet (EUT L 358, 16.12.2006, s. 60).
Rådets beslut 2006/970/Euratom av den 18 december 2006 om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenska
pens (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 univer
sitets 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 ram
programmet (2007–2011) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbild
ning 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 utveck
ling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag (EUT L 90, 30.3.2007, s. 58).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

08 21

EURATOM – KÄRNKLYVNING
OCH STRÅLSKYDD

08 21 01

Euratom – Kärnklyvning och
strålskydd

1.1

Kapitel 08 21 – Totalt

08 21 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

52 000 000

24 280 564

50 259 000

22 235 000 49 255 000,— 21 503 263,80

52 000 000

24 280 564

50 259 000

22 235 000 49 255 000,— 21 503 263,80

Euratom – Kärnklyvning och strålskydd
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

52 000 000

Anslag 2010

Betalningar

24 280 564

Åtaganden

50 259 000

Genomförande 2009
Betalningar

22 235 000

Åtaganden

Betalningar

49 255 000,00

21 503 263,80

Anmärkningar
Syftet med denna åtgärd är att upprätta en god vetenskaplig och teknisk grund för att påskynda den praktiska utvecklingen när
det gäller säkrare hantering av långlivat radioaktivt avfall, främja ett säkrare, mer resurseffektivt och konkurrenskraftigt utnytt
jande av kärnenergi samt garantera ett välfungerande och socialt accepterbart system för att skydda människa och miljö mot
effekterna av joniserande strålning.
Rättslig grund
Rådets beslut 2006/970/Euratom av den 18 december 2006 om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenska
pens (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 univer
sitets 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 ram
programmet (2007–2011) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbild
ning på kärnenergiområdet (EUT L 400, 30.12.2006, s. 404).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1.1

—

—

—

—

Åtaganden

08 22

SLUTFÖRANDE AV TIDIGARE
RAMPROGRAM OCH ANDRA
VERKSAMHETER

08 22 01

Slutförande av program från
före 1999

08 22 02

Slutförande av femte rampro
grammet (1998–2002)

08 22 02 01

Slutförande av EG:s femte ram
program (1998–2002)

1.1

—

476 089

—

08 22 02 02

Slutförande av Euratoms femte
ramprogram (1998–2002)

1.1

—

—

—

—

476 089

—

1 500 000

Artikel 08 22 02 – Delsumma

1 500 000

Slutförande av sjätte
ramprogrammet (2003–2006)

08 22 03 01

Slutförande av EG:s sjätte
ramprogram (2003–2006)

1.1

—

314 219 069

—

712 765 000

08 22 03 02

Slutförande av Euratoms sjätte
ramprogram (2003–2006)

1.1

—

9 521 790

—

15 336 000

Artikel 08 22 03 – Delsumma

—

323 740 859

—

728 101 000

Anslag som härrör från bidrag
från tredje part (utanför
Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet) till forskning
och teknisk utveckling
1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

324 216 948

p.m.

08 22 04

Kapitel 08 22 – Totalt

08 22 01

0,—

0,—

1 179 990,17

19 798 358,50

0,—

814 070,05

1 179 990,17

20 612 428,55

—

08 22 03

Betalningar

1 490 914,46 1 222 953 088,07
0,—

45 744 779,25

1 490 914,46 1 268 697 867,32

114 479 073,25

106 069 763,63

729 601 000 117 149 977,88 1 395 380 059,50

Slutförande av program från före 1999

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
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Eftaländernas bidrag kommer uteslutande från deras deltagande i den verksamhet som rör icke-kärnenergi inom
ramprogrammet.
Denna artikel är avsedd att täcka andra årliga åtgärder utanför ramprogrammet.
Rättslig grund
Rådets beslut 87/516/Euratom, EEG av den 28 september 1987 om ramprogrammet för gemenskapens verksamhet inom forsk
ning 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).
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 gemen
skapens 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).
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 unio
nen (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).

08 22 02

Slutförande av femte ramprogrammet (1998–2002)

08 22 02 01

Slutförande av EG:s femte ramprogram (1998–2002)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

476 089

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.

1 500 000

Åtaganden

1 179 990,17

Betalningar

19 798 358,50
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08 22 02 01 (forts.)

Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Rådets beslut 87/516/Euratom, EEG av den 28 september 1987 om ramprogrammet för gemenskapens verksamhet inom forsk
ning 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 unio
nen (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).

08 22 02 02

Slutförande av Euratoms femte ramprogram (1998–2002)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

Åtaganden

Betalningar

0,—

814 070,05

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Rättslig grund
Rådets beslut 1999/64/Euratom av den 22 december 1998 om Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) femte rampro
gram för forsknings- och utbildningsverksamheter (1998–2002) (EGT L 26, 1.2.1999, s. 34).
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08 22 03

Slutförande av sjätte ramprogrammet (2003–2006)

08 22 03 01

Slutförande av EG:s sjätte ramprogram (2003–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

—

314 219 069

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

—

712 765 000

Åtaganden

Betalningar

1 490 914,46

1 222 953 088,07

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska gemen
skapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det euro
peiska 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 forskningsverksamhet”
(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 med
lemsstater inlett program för forskning och utveckling som syftar till att utveckla nya kliniska interventioner för att bekämpa
hiv/aids, malaria och tuberkulos genom ett långsiktigt partnerskap mellan Europa och utvecklingsländerna (EUT L 169,
8.7.2003, s. 1).
08 22 03 02

Slutförande av Euratoms sjätte ramprogram (2003–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

9 521 790

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

15 336 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

45 744 779,25

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Rättslig grund
Rådets beslut 2002/668/Euratom av den 3 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Eura
tom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet, bland annat med syfte att bidra till upprät
tandet 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 utbildningsprogram
(Euratom) inom området kärnenergi (2002–2006) (EGT L 294, 29.10.2002, s. 74).
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08 22 04

Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och tek
nisk utveckling
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

114 479 073,25

Betalningar

106 069 763,63

Anmärkningar
Tidigare artikel 08 22 04 (delvis)
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.
I enlighet med artikel 18 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 fusions
samarbetet 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 18 i budgetförordningen.
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KAPITEL 08 23 — FORSKNINGSPROGRAM UNDER KOL- OCH STÅLFORSKNINGSFONDEN
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

08 23

FORSKNINGSPROGRAM UNDER
KOL- OCH STÅLFORSKNINGS
FONDEN

08 23 01

Forskningsprogram för stål

1.1

08 23 02

Forskningsprogram för kol

1.1

Kapitel 08 23 – Totalt

08 23 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

38 248 754,— 39 234 559,43

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

7 866 263,— 12 295 187,16

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

46 115 017,— 51 529 746,59

Forskningsprogram för stål
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

38 248 754,00

39 234 559,43

Anmärkningar
Detta anslag är, inom ramen för Kol- och stålforskningsfonden, avsett att finansiera forskningsprojekt inom stålsektorn som inte
omfattas av ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling.
Anslagen för 2010 kommer att fastställas beroende på resultaten per den 31 december 2008 för EKSG under avveckling och
kommer att avsättas i balansräkningen för EKSG under avveckling per den 31 december 2008 (inkomster avsatta för särskilda
ändamål). Enligt artikel 4 i beslut 2003/76/EG ska 72,8 % av tillgångarna i fonden gå till stålsektorn.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen ger inkomsterna under punkt 6 1 1 3 i inkomstberäkningen utrymme för ytter
ligare anslag.
Rättslig grund
Rådets beslut 2003/76/EG av den 1 februari 2003 om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet av proto
kollet 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).
Rådets beslut 2003/77/EG av den 1 februari 2003 om fastställande av fleråriga ekonomiska riktlinjer för förvaltningen av till
gångarna i EKSG under avveckling och, efter slutförd avveckling, av Kol- och stålforskningsfondens tillgångar (EUT L 29,
5.2.2003, s. 25).
08 23 02

Forskningsprogram för kol
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

7 866 263,00

Betalningar

12 295 187,16

Anmärkningar
Detta anslag är, inom ramen för Kol- och stålforskningsfonden, avsett att finansiera forskningsprojekt inom kolsektorn som inte
omfattas av ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling.
Anslagen för 2010 kommer att fastställas beroende på resultaten per den 31 december 2008 för EKSG under avveckling och
kommer att avsättas i balansräkningen för EKSG under avveckling per den 31 december 2008 (inkomster avsatta för särskilda
ändamål). Enligt artikel 4 i beslut 2003/76/EG ska 27,2 % av tillgångarna i fonden gå till kolsektorn.
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AVDELNING 08 — FORSKNING

KAPITEL 08 23 — FORSKNINGSPROGRAM UNDER KOL- OCH STÅLFORSKNINGSFONDEN (forts.)

08 23 02 (forts.)

I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen ger inkomsterna under punkt 6 1 1 3 i inkomstberäkningen utrymme för ytter
ligare anslag.
Rättslig grund
Rådets beslut 2003/76/EG av den 1 februari 2003 om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet av proto
kollet 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).
Rådets beslut 2003/77/EG av den 1 februari 2003 om fastställande av fleråriga ekonomiska riktlinjer för förvaltningen av till
gångarna i EKSG under avveckling och, efter slutförd avveckling, av Kol- och stålforskningsfondens tillgångar (EUT L 29,
5.2.2003, s. 25).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 09 — INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER

AVDELNING 09
INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
09 01

Rubrik

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
INOM POLITIKOMRÅDET
INFORMATIONSSAMHÄLLET
OCH MEDIER
Reserver (40 01 40)

09 02

RÄTTSLIG RAM FÖR DEN DIGI
TALA AGENDAN

Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

127 060 941

127 060 941

128 488 081

128 488 081

IKT-UTNYTTJANDE

09 04

SAMARBETE – INFORMATIONSOCH KOMMUNIKATIONSTEK
NIK (IKT)

09 05

KAPACITET – FORSKNINGSIN
FRASTRUKTURER

Åtaganden

Betalningar

126 950 980,45

126 950 980,45

29 384

29 384

115 001

115 001

127 090 325

127 090 325

128 603 082

128 603 082

126 950 980,45

126 950 980,45

31 116 500

24 540 045

21 908 200

23 098 200

21 872 400,68

23 127 950,85

3 470 000

3 470 000

Reserver (40 02 41)

09 03

Genomförande 2009

Åtaganden

31 116 500

24 540 045

25 378 200

26 568 200

21 872 400,68

23 127 950,85

119 120 000

115 285 305

111 000 000

125 237 000

113 430 143,36

87 295 239,96

974 075 401 1 142 855 000 1 143 000 000 1 067 128 641,34

957 741 853,64

1 170 285 000
90 970 000

93 313 542

108 473 000

70 000 000

99 129 344,—

68 205 126,—

Avdelning 09 – Totalt 1 538 552 441 1 334 275 234 1 512 724 281 1 489 823 281 1 428 511 509,83 1 263 321 150,90
Reserver (40 01 40, 40 02 41)

29 384

29 384

3 585 001

3 585 001

1 538 581 825 1 334 304 618 1 516 309 282 1 493 408 282 1 428 511 509,83 1 263 321 150,90
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AVDELNING 09 — INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER

AVDELNING 09
INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER
KAPITEL 09 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

09 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
INOM POLITIKOMRÅDET
INFORMATIONSSAMHÄLLET
OCH MEDIER

09 01 01

Utgifter avseende personal i
aktiv tjänst inom politikområdet
informationssamhället och
medier

BR

5

Reserver (40 01 40)

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

38 660 348

40 973 748

39 865 666,98

29 384

115 001

38 689 732

41 088 749

39 865 666,98

09 01 02

Extern personal och andra admi
nistrativa utgifter till stöd för
politikområdet informationssam
hället och medier

09 01 02 01

Extern personal

5

2 382 696

2 564 967

2 271 403,87

09 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

1 866 564

2 267 024

2 796 597,56

4 249 260

4 831 991

5 068 001,43

2 801 333

2 996 342

3 129 940,88

Artikel 09 01 02 – Delsumma
09 01 03

Utgifter för utrustning, möbler
och tjänster inom politikområdet
informationssamhället och
medier

5

09 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom
politikområdet
informationssamhället och
medier

09 01 04 01

Fastställande och genomförande
av en unionspolitik för
elektronisk kommunikation –
Administrativa utgifter

1.1

690 000

550 000

689 940,03

Ramprogram för konkurrenskraft
och innovation – Program för att
stödja informations- och
kommunikationsteknik –
Administrativa utgifter

1.1

1 480 000

1 400 000

1 447 465,27

Programmet Safer Internet –
Administrativa utgifter

1.1

200 000

250 000

181 666,—

09 01 04 03

09 01 04 04
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 09 — INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER
KAPITEL 09 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt
09 01 04 06

Rubrik

BR

Övriga åtgärder för audiovisuella
frågor och medier – Administra
tiva utgifter

Anslag 2011

3.2

Artikel 09 01 04 – Delsumma

Anslag 2010

Genomförande 2009

50 000

50 000

0,—

2 420 000

2 250 000

2 319 071,30

09 01 05

Stödutgifter för forskning inom
politikområdet
informationssamhället och
medier

09 01 05 01

Utgifter avseende personal för
forskning

1.1

46 400 000

45 500 000

45 264 000,—

09 01 05 02

Extern personal för forskning

1.1

13 460 000

13 200 000

12 874 081,28

09 01 05 03

Andra administrativa utgifter för
forskning

1.1

19 070 000

18 736 000

18 430 218,58

Artikel 09 01 05 – Delsumma

78 930 000

77 436 000

76 568 299,86

Kapitel 09 01 – Totalt

127 060 941

128 488 081

126 950 980,45

Reserver (40 01 40)

29 384

115 001

127 090 325

128 603 082

09 01 01

126 950 980,45

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet informationssamhället och medier
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

09 01 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

38 660 348

40 973 748

Reserver (40 01 40)

29 384

115 001

Totalt

38 689 732

41 088 749

39 865 666,98

39 865 666,98

09 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet informationssamhället och medier

09 01 02 01

Extern personal
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 382 696

09 01 02 11

Genomförande 2009

2 564 967

2 271 403,87

Andra administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 866 564

Genomförande 2009

2 267 024

2 796 597,56
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AVDELNING 09 — INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER
KAPITEL 09 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER (forts.)

09 01 03

Utgifter för utrustning, möbler och tjänster inom politikområdet informationssamhället och medier
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 801 333

Genomförande 2009

2 996 342

3 129 940,88

09 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet informationssamhället och medier

09 01 04 01

Fastställande och genomförande av en unionspolitik för elektronisk kommunikation – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

690 000

Genomförande 2009

550 000

689 940,03

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 servicekontrakt.
Rättslig grund
Se artikel 09 02 01.

09 01 04 03

Ramprogram för konkurrenskraft och innovation – Program för att stödja informations- och kommunikationsteknik – Admi
nistrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 480 000

Genomförande 2009

1 400 000

1 447 465,27

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.
Det är även avsett att täcka utgifter för tekniskt eller administrativt bistånd i samband med fastställande, förberedelser, förvalt
ning, uppföljning, revision och översyn av program eller projekt.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
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KAPITEL 09 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER (forts.)

09 01 04 (forts.)
09 01 04 03 (forts.)

Inkomster från kandidatländernas bidrag (och i förekommande fall bidragen från de potentiella kandidatländerna på västra Bal
kan) för deltagande i unions- eller gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d 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 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.
Rättslig grund
Se artiklarna 09 03 01 och 09 03 02.
09 01 04 04

Programmet Safer Internet – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

200 000

Genomförande 2009

250 000

181 666,00

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.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda
utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
Inkomster från kandidatländernas bidrag (och i förekommande fall bidragen från de potentiella kandidatländerna på västra Bal
kan) för deltagande i unions- eller gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d 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 punkterna 09 02 02 01 och 09 02 02 02
09 01 04 06

Övriga åtgärder för audiovisuella frågor och medier – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

50 000

Genomförande 2009

50 000

0,—

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.
Rättslig grund
Se artikel 09 02 05.
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KAPITEL 09 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER (forts.)

09 01 05

Stödutgifter för forskning inom politikområdet informationssamhället och medier

09 01 05 01

Utgifter avseende personal för forskning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

46 400 000

Genomförande 2009

45 500 000

45 264 000,00

Anmärkningar
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas 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 18.1 d 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.
09 01 05 02

Extern personal för forskning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

13 460 000

Genomförande 2009

13 200 000

12 874 081,28

Anmärkningar
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas 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 18.1 d 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.
09 01 05 03

Andra administrativa utgifter för forskning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

19 070 000

Genomförande 2009

18 736 000

18 430 218,58

Anmärkningar
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas 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 18.1 d 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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AVDELNING 09 — INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER

KAPITEL 09 02 — RÄTTSLIG RAM FÖR DEN DIGITALA AGENDAN
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

09 02

RÄTTSLIG RAM FÖR DEN DIGI
TALA AGENDAN

09 02 01

Fastställande och genomförande
av en unionspolitik för elektro
nisk kommunikation

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

1.1

4 000 000

3 808 716

2 350 000

14 800 000

7 331 778

10 820 000

09 02 02

Att främja en säkrare använd
ning av Internet och ny onlineteknik

09 02 02 01

Programmet Safer Internet

1.1

09 02 02 02

Färdigställande av Safer Internet
plus – Att främja en säkrare
användning av Internet och ny
online-teknik

1.1

Artikel 09 02 02 – Delsumma

—

1 333 051

—

14 800 000

8 664 829

10 820 000

Betalningar

2 000 000

Åtaganden

Betalningar

1 792 090,82

2 030 047,62

4 210 000 11 001 679,82

447 534,94

7 900 000

1 101,90 11 996 225,89

12 110 000 11 002 781,72 12 443 760,83

09 02 03

Europeiska byrån för nät- och
informationssäkerhet

09 02 03 01

Europeiska byrån för nät- och
informationssäkerhet – Bidrag
under avdelningarna 1 och 2

1.1

5 258 800

5 258 800

5 666 200

5 666 200

5 671 248,14

5 719 641,68

Europeiska byrån för nät- och
informationssäkerhet – Bidrag
under avdelning 3

1.1

1 928 700

1 928 700

1 622 000

1 622 000

2 457 600,—

2 457 600,—

7 187 500

7 187 500

7 288 200

7 288 200

8 128 848,14

8 177 241,68

3 029 000

3 029 000

948 680,—

476 900,72

09 02 03 02

Artikel 09 02 03 – Delsumma
09 02 04

Organet för europeiska
regleringsmyndigheter för
elektronisk kommunikation
(Berec) – Byrån

09 02 04 01

Organet för europeiska
regleringsmyndigheter för
elektronisk kommunikation
(Berec) – Byrån – Bidrag under
avdelningarna 1 och 2

1.1

Reserver (40 02 41)

09 02 04 02

Organet för europeiska
regleringsmyndigheter för
elektronisk kommunikation
(Berec) – Byrån – Bidrag under
avdelning 3

1.1

3 029 000

3 029 000

550 000

550 000

Reserver (40 02 41)

Artikel 09 02 04 – Delsumma

550 000

550 000

3 579 000

3 579 000

Reserver (40 02 41)

09 02 05

Övriga åtgärder för
audiovisuella frågor och medier

3.2

p.m.

p.m.

2 570 000

2 570 000

2 570 000

2 570 000

p.m.

p.m.

900 000

900 000

900 000

900 000

p.m.

p.m.

3 470 000

3 470 000

3 579 000

3 579 000

3 470 000

3 470 000

950 000

950 000

950 000

1 200 000
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt
09 02 06

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Åtaganden

Förberedande åtgärd – Erasmus
för journalister

3.2

Kapitel 09 02 – Totalt

Betalningar

Åtaganden

600 000

350 000

500 000

31 116 500

24 540 045

21 908 200

Reserver (40 02 41)

3 470 000
31 116 500

09 02 01

Genomförande 2009

BR

24 540 045

25 378 200

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

500 000
23 098 200 21 872 400,68 23 127 950,85
3 470 000
26 568 200 21 872 400,68 23 127 950,85

Fastställande och genomförande av en unionspolitik för elektronisk kommunikation
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

4 000 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

3 808 716

2 350 000

Genomförande 2009
Betalningar

2 000 000

Åtaganden

1 792 090,82

Betalningar

2 030 047,62

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för ett antal åtgärder med följande syften:
— Verkställa unionspolitiken för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster i avsikt att starta initiativ för
att möta utmaningarna på detta område.
— Främja och övervaka genomförandet av lagstiftningen för kommunikationstjänster (däribland den mekanism som före
skrivs i artikel 7 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).
— Underlätta övergången till informationssamhället, när det gäller elektroniska kommunikationsnät och kommunikations
tjänster, bland annat som ett led i uppföljningen av toppmötet i Lissabon.
— Åtgärder som ger tredjeländer möjlighet att tillämpa en marknadsöppningspolitik liknande den som tillämpas i unionen.
Dessa åtgärder har följande särskilda mål:
— Utforma en unionspolitik på området kommunikationsnät och kommunikationstjänster (inklusive konvergens mellan elek
tronisk kommunikation och audiovisuella miljöer, aspekter avseende Internet osv.).
— Utveckla en radiospektrumspolitik i unionen.
— Utveckla åtgärder inom sektorn mobil- och satellitkommunikation, särskilt när det gäller området frekvenser.
— Analysera läget och antagen lagstiftning på dessa områden.
— Samordna dessa strategier och initiativ när det gäller den internationella miljön (till exempel världsradiokonferensen, WRC,
Europeiska post- och telesammanslutningen, Cept osv.).
— Utveckla åtgärder och initiativ inom informationssamhället.
Dessa åtgärder består bland annat i att förbereda analyser och utarbeta lägesrapporter, samråda med berörda parter och allmän
heten, utarbeta lagstiftningsförslag och övervaka tillämpningen av lagstiftningen.
Detta anslag täcker bland annat kontrakt för analyser och expertrapporter, särskilda studier, utvärderingsrapporter, samord
ning, lån och delfinansiering av vissa åtgärder.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/433

KOMMISSIONEN
AVDELNING 09 — INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER
KAPITEL 09 02 — RÄTTSLIG RAM FÖR DEN DIGITALA AGENDAN (forts.)

09 02 02

Att främja en säkrare användning av Internet och ny online-teknik

09 02 02 01

Programmet Safer Internet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

14 800 000

Anslag 2010

Betalningar

7 331 778

Åtaganden

10 820 000

Genomförande 2009
Betalningar

4 210 000

Åtaganden

11 001 679,82

Betalningar

447 534,94

Anmärkningar
Denna åtgärd syftar till att på ett välavvägt sätt införa operativa och tekniska åtgärder för att främja en säkrare användning av
Internet och annan kommunikationsteknik, särskilt när det gäller barn, och att bekämpa olagligt och skadligt innehåll online. I
linje med detta kommer programmet att inriktas på praktisk hjälp till slutanvändarna, särskilt barn, föräldrar, vårdnadshavare
och lärare.
Det finns följande specifika mål:
— Bekämpa mängden olagligt innehåll som sprids online och skadligt beteende online genom stöd till åtgärder för att minska
mängden olagligt innehåll som cirkuleras online och på lämpligt sätt åtgärda skadligt beteende online, med särskilt fokus
på distribution av barnpornografiskt material, grooming och mobbning.
— Främja en säkrare online-miljö genom att sammanföra berörda parter i syfte att finna möjligheter att öka säkerheten och
skydda barn mot innehåll och beteenden som kan vara skadliga för dem. Målet är att få berörda parter att samarbeta, ta
ansvar och utveckla och införa system för självreglering och främja inbyggda skyddsmekanismer för personlig integritet.
— Informera allmänheten genom kontaktpunkter där allmänheten, särskilt barn, föräldrar, vårdnadshavare och lärare kan
informeras om de möjligheter och risker användningen av online-teknik innebär och hur man kan ta sig fram säkert på
Internet.
— Utveckla en kunskapsbas för att skapa och vidareutveckla ramar för att effektivt hantera både nuvarande och framtida
användning, risker och följder, och för att kartlägga både kvantitativa och kvalitativa aspekter i detta sammanhang. Den
förvärvade kunskapen kommer att kunna användas för att genomföra det föreslagna programmet och för att utforma lämp
liga och proportionella åtgärder för att garantera säkerheten online för alla användare.
Programmet är avsett att engagera och sammanföra de olika berörda aktörer vars samarbete är nödvändigt, men som inte nöd
vändigtvis kommer i kontakt med varandra om inte lämpliga strukturer inrättas.
Hit hör följande: innehållsleverantörer, leverantörer av Internettjänster och mobilnätoperatörer, reglerare, standardiseringsor
gan, självreglerande organ inom industrin, nationella, regionala och lokala myndigheter med ansvar för industrin, skolväsende,
konsumentskydd, familjer, brottsbekämpande myndigheter, organisationer för barnens rätt samt icke-statliga organisationer.
Denna insats kommer att genomföras genom följande åtgärder med delade kostnader:
— Pilotprojekt och åtgärder för att främja bästa praxis. Tillfälliga projekt på områden som är relevanta för programmet, även
projekt som visar bästa metoder eller inbegriper innovativ användning av tillgänglig teknik, särskilt för skydd av uppgifter
och de grundläggande rättigheterna.
— Nätverk och nationella åtgärder som sammanför olika berörda parter för att garantera att verksamhet genomförs inom hela
Europa och för att underlätta kunskapsöverföring och samordning.
— Jämförbara undersökningar på Europanivå av hur vuxna och barn använder online-teknik, vilka risker tekniken innebär
för barn och vilka effekter skadligt beteende har på barn, samt av beteendemässiga och psykologiska aspekter med ton
vikten på sexuella övergrepp mot barn i samband med användningen av online-teknik. Undersökningar av nya risksitua
tioner på grund av förändrade beteenden eller teknisk utveckling etc.
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De kompletterande åtgärderna kommer att bidra till programmets genomförande eller verksamheternas förberedelser. De kom
mer att inbegripa följande:
— Benchmarking och opinionsundersökningar för att få fram tillförlitliga uppgifter för alla medlemsstater om säkrare använd
ning av online-teknik insamlade med användning av jämförbara metoder.
— Teknisk bedömning av teknik, exempelvis filtrering, som är avsedd att främja säkrare användning av Internet och ny
online-teknik.
— Undersökningar till stöd för programmet och dess åtgärder.
— Informationsutbyte genom konferenser, seminarier, workshoppar eller andra möten samt ledning av klusterverksamhet.
— Verksamhet för spridning, information och kommunikation.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas 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 18.1 d 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 och, i förekommande fall, de potentiella kandidatländernas på västra Balkan del
tagande i unions- eller gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare
anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
En del av anslaget under denna punkt ska användas för att stödja projekt som syftar till att analysera och sprida bra metoder
över hela unionen och utreda en ram för bedömningen av mediekunskapsnivåer och -verksamheter. Särskild uppmärksamhet
kan riktas mot projekt som analyserar medierepresentationer och medievärderingar, uppmuntrar produktion och distribution
av mediekunskapsrelaterat innehåll, stimulerar användningen av media för att förbättra deltagandet i samhällslivet och inriktar
sig på genomförandet av mediekunskapsinitiativ för att bygga broar mellan medieindustrin och utbildningsväsendet. Projekten
kan rikta in sig på offentliga och privata organisationer som har både expertis och europeisk erfarenhet i mediekunskapsfrågor.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1351/2008/EG av den 16 december 2008 om inrättande av ett flerårigt gemenskaps
program för att skydda barn som använder Internet och annan kommunikationsteknik (EUT L 348, 24.12.2008, s. 118).

09 02 02 02

Färdigställande av Safer Internet plus – Att främja en säkrare användning av Internet och ny online-teknik
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

1 333 051

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

7 900 000

Åtaganden

1 101,90

Betalningar

11 996 225,89

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för åtaganden som gjorts tidigare för programmet Safer Internet Plus.

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/435

KOMMISSIONEN
AVDELNING 09 — INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER
KAPITEL 09 02 — RÄTTSLIG RAM FÖR DEN DIGITALA AGENDAN (forts.)

09 02 02 (forts.)
09 02 02 02 (forts.)

Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas 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 18.1 d 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 och, i förekommande fall, de potentiella kandidatländernas på västra Balkan del
tagande i unions- eller gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare
anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d 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).

09 02 03

Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet

09 02 03 01

Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet – Bidrag under avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

5 258 800

Anslag 2010

Betalningar

5 258 800

Åtaganden

5 666 200

Genomförande 2009
Betalningar

5 666 200

Åtaganden

5 671 248,14

Betalningar

5 719 641,68

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för personal och administration vid Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet
i enlighet med förordning (EG) nr 460/2004.
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 när så krävs bistå kommissionen vid de tekniska förberedelserna
för att uppdatera och utveckla unionslagstiftningen på området nät- och informationssäkerhet.
Detta anslag är avsett att täcka byråns utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
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Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas 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 18.1 d 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.
Belopp återbetalda i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen från organ som nämns i artikel 185 i budgetförordningen
utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska föras upp under punkt 6 6 0 0 i den
allmänna inkomstberäkningen.
Byråns tjänsteförteckning återfinns i delen ”Personal” i avsnitt III – kommissionen (volym 3).
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om inrättandet av den europeiska byrån för
nät- och informationssäkerhet (EUT L 77, 13.3.2004, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2008 av den 24 september 2008 om ändring av förordning (EG)
nr 460/2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet i fråga om dess mandatperiod
(EUT L 293, 31.10.2008, s. 1).
09 02 03 02

Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet – Bidrag under avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 928 700

Anslag 2010

Betalningar

1 928 700

Åtaganden

1 622 000

Genomförande 2009
Betalningar

1 622 000

Åtaganden

2 457 600,00

Betalningar

2 457 600,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att bara täcka de av byråns driftsutgifter som rör arbetsprogrammet (avdelning 3).
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
Enligt artikel 185 i budgetförordningen och de motsvarande artiklarna i rambudgetförordningen för vart och ett av de organ
som upprättats av gemenskaperna har budgetmyndighetens roll stärkts.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas 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 18.1 d 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.
Belopp återbetalda i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen från organ som nämns i artikel 185 i budgetförordningen
utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska föras upp under punkt 6 6 0 0 i den
allmänna inkomstberäkningen.
Bidraget från Europeiska unionen för 2011 uppgår till ett sammanlagt belopp på 7 871 817 EUR. Ett belopp på 684 317 EUR
från återvinning av överskott läggs till det belopp på 7 187 500 EUR som anges i budgeten.
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Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om inrättandet av den europeiska byrån för
nät- och informationssäkerhet (EUT L 77, 13.3.2004, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2008 av den 24 september 2008 om ändring av förordning (EG)
nr 460/2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet i fråga om dess mandatperiod
(EUT L 293, 31.10.2008, s. 1).
09 02 04

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) – Byrån

09 02 04 01

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) – Byrån – Bidrag under avdelningarna 1
och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

09 02 04 01

3 029 000

Anslag 2010

Betalningar

3 029 000

Reserver (40 02 41)
Totalt

3 029 000

3 029 000

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

2 570 000

2 570 000

2 570 000

2 570 000

Åtaganden

Betalningar

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för personal och förvaltning inom organet för europeiska regleringsmyndigheter för
elektronisk kommunikation (Berec).
Berec fungerar som ett specialiserat, oberoende rådgivande expertorgan som bistår kommissionen och de nationella tillsyns
myndigheterna vid genomförandet av unionens rättsliga ramar för elektronisk kommunikation i syfte att främja en samstäm
mig reglering i hela unionen. Berec är inget unionsorgan och har ingen rättskapacitet.
Berecs byrå är inrättad som ett unionsorgan med rättskapacitet som bistår Berec med yrkesmässigt och administrativt stöd vid
genomförandet av de uppgifter som Berec har enligt förordning (EG) nr 1211/2009.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas 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 18.1 d 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.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Byråns tjänsteförteckning återfinns i delen ”Personal” i avsnitt III – Kommissionen (volym 3).
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av organet för euro
peiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån (EUT L 337, 18.12.2009, s. 1).
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Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) – Byrån – Bidrag under avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

09 02 04 02

550 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

550 000

Reserver (40 02 41)
Totalt

550 000

Genomförande 2009

550 000

Åtaganden

900 000

900 000

900 000

900 000

Betalningar

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka byråns driftskostnader avseende enbart arbetsprogrammet (avdelning 3).
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
Enligt artikel 185 i budgetförordningen och de motsvarande artiklarna i rambudgetförordningen för vart och ett av de organ
som upprättats av unionen har budgetmyndighetens roll stärkts.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas 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 18.1 d 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.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av organet för euro
peiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån (EUT L 337, 18.12.2009, s. 1).
09 02 05

Övriga åtgärder för audiovisuella frågor och medier
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

950 000

Anslag 2010

Betalningar

950 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

950 000

1 200 000

Åtaganden

948 680,00

Betalningar

476 900,72

Anmärkningar
Tidigare artikel 09 06 03
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Genomförande av direktivet om audiovisuella medietjänster.
— Övervakning av mediasektorns utveckling, inbegripet pluralism.
— Insamling och spridning av ekonomisk och rättslig information och analyser avseende den audiovisuella sektorn.
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Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fast
ställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audio
visuella medietjänster) (EGT L 298, 17.10.1989, s. 23).
09 02 06

Förberedande åtgärd – Erasmus för journalister
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

600 000

Anslag 2010

Betalningar

350 000

Åtaganden

500 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

500 000

Anmärkningar
Tidigare artikel 09 06 05
Ett av de viktigaste målen för unionens mediepolitik är att säkerställa pluralism i unionen. Genom att ge journalister tillgång till
pluralism stärks den på ett effektivt sätt. Detta kan ske genom finansieringen av journalistutbyten mellan olika länder och medier
inom unionen. Målsättningen är att göra det möjligt för journalister att skapa sig en bredare och mer övergripande bild av unio
nen och dess olika medier och kulturer.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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KAPITEL 09 03 — IKT-UTNYTTJANDE
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Åtaganden

Betalningar

09 03

IKT-UTNYTTJANDE

09 03 01

Ramprogram för konkurrens
kraft och innovation – Program
för att stödja informations- och
kommunikationsteknik

119 120 000

95 217 900

111 000 000

09 03 02

Färdigställande av eContent plus
– Att främja ett europeiskt digi
talt innehåll
1.1

—

17 139 222

—

30 400 000

09 03 03

Förberedande åtgärd – Ett Inter
netbaserat system för bättre lag
stiftning och för
medborgardeltagande

1.1

—

1 100 000

—

1 077 000

09 03 04

Slutförande av tidigare program

09 03 04 01

Slutförande av transeuropeiska
telekommunikationsnät (eTEN)

1.1

—

1 713 922

—

6 260 000

09 03 04 02

Slutförande av programmet Modi
1.1
nis

—

114 261

—

Artikel 09 03 04 – Delsumma

—

1 828 183

—

1.1

Kapitel 09 03 – Totalt

09 03 01

119 120 000

115 285 305

111 000 000

Åtaganden

Betalningar

87 500 000 113 277 366,06 34 507 685,43

0,— 31 748 898,68

0,—

2 599 928,44

152 777,30 17 375 514,49

p.m.

0,—

6 260 000

1 063 212,92

152 777,30 18 438 727,41

125 237 000 113 430 143,36 87 295 239,96

Ramprogram för konkurrenskraft och innovation – Program för att stödja informations- och kommunikationsteknik

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

119 120 000

Anslag 2010

Betalningar

95 217 900

Åtaganden

111 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

87 500 000

Åtaganden

113 277 366,06

Betalningar

34 507 685,43

Anmärkningar
Programmet för att stödja IKT-strategin är ett av de tre särskilda program som ingår i ramprogrammet för konkurrenskraft och
innovation.
Fler åtgärder kommer att vidtas på unionsnivå för att stimulera en mera utbredd användning av informations- och kommuni
kationsteknik (IKT). Samverkan på unionsnivå syftar till att minska osäkerheten och riskerna för dubbelarbete genom att utväxla
och dela med sig av de erfarenheter som gjorts, främja en inre marknad för tjänster med hjälp av IKT genom att främja sam
verkansförmåga och bekämpa splittring. Det syftar också till att stimulera den lagstiftning och teknik som krävs för att främja
innovation och övervinna eventuella barriärer (t.ex. kulturella, språkliga, tekniska, juridiska och inlärningssvårigheter som dys
lexi eller liknande problem).
I enlighet med den rättsliga grunden ska programmet för att stödja IKT-strategin stå för följande:
a)

Utveckling av ett gemensamt europeiskt informationsområde och förstärkning av den inre marknaden för IKT-produkter
och IKT-tjänster.

b)

Stimulering av innovation genom mer utbredd användning av och investeringar i IKT.
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c)

Utveckling av ett informationssamhälle där alla kan delta, mer effektiva och ändamålsenliga tjänster på områden av offent
ligt intresse och förbättrad livskvalitet, särskilt för personer med funktionsnedsättningar eller med inlärningsproblem (dys
lexi, dyspraxi, dysfasi, dyskalkyli etc.).

Det gäller framför allt att stödja utvecklingen av IKT-baserade tjänster och utvecklingen av digitalt innehåll på områden av offent
ligt intresse, däribland på områdena IKT för hälsovård och integration, IKT för förvaltning, IKT för energieffektivitet, smarta
transporter och miljö, digitala bibliotek, bättre utnyttjande av den offentliga sektorns information samt utbildning.
En del av anslagen för programmet till stöd för IKT-strategin inom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation får
användas för att garantera att man i hela unionen testar och stöder utvecklingen av nästa generations 112-tjänster, innovativa
tjänster för driftskompatibla larmtjänster och 112-tjänster för alla medborgare som möjliggör snabbare och effektivare reak
tioner och räddningsinsatser, bl.a. genom att ändra de traditionella larmsamtalens tekniska struktur, sänka kostnaderna för dem
och förenkla deras struktur, med det slutliga målet att ge optimal respons på 112-samtal från alla medborgare, inklusive per
soner med funktionshinder. Vidare bör åtgärder för spridning, information och utbildning främja kännedom om och lämplig
användning av 112-tjänsten. En räddningsjänst per sms bör utvecklas och testas för att göra det möjligt för funtionshindrade att
sända begäran om hjälp till räddningscentralen.
Programmet för att stödja IKT-strategin, som ingår i ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP), kommer att
bidra till en större användning av IKT för bättre tjänster. Det kommer också att se till att europeiska företag, däribland små och
medelstora företag, kan dra nytta av de nya möjligheter som den stigande efterfrågan efter dessa IKT-baserade tjänster för med
sig. Som anges i den rättsliga grunden för programmet för konkurrenskraft och innovation är stödet till utveckling och använd
ning av digitalt innehåll helt integrerat i programmet för konkurrenskraft och innovation från och med 2009. Under övergångs
perioden 2007 och 2008 har stödet givits via programmet eContent Plus (genom den rättsliga grunden för det programmet).
Huvuddelen av stödet kommer varje år att gå till ett begränsat antal pilotprojekt och bästa-praxis-insatser med stor effekt. Dess
utom kommer kompletterande åtgärder som tematiska nätverk med deltagare bland en mängd olika berörda parter med sär
skilda mål att genomföras. Dessa åtgärder kommer att kompletteras med övervakning av det europeiska informationssamhället,
med åtgärder som ger de bakgrundskunskaper som krävs för beslutsprocessen och med åtgärder för att främja och öka med
vetenheten om de fördelar som IKT ger medborgarna, företagen (i synnerhet de små och medelstora företagen) eller offentliga
organisationer.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas 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 18.1 d 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 och, i förekommande fall, de potentiella kandidatländernas på västra Balkan del
tagande i unions- eller gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare
anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d 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 enligt bestämmelserna i budgetförordningen.

Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1639/2006/EG av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för konkur
renskraft och innovation (2007–2013) (EUT L 310, 9.11.2006, s. 15).

II/442

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 09 — INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER
KAPITEL 09 03 — IKT-UTNYTTJANDE (forts.)

09 03 02

Färdigställande av eContent plus – Att främja ett europeiskt digitalt innehåll
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

—

17 139 222

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

—

Åtaganden

30 400 000

Betalningar

0,—

31 748 898,68

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för åtaganden som gjorts tidigare för programmet eContentplus.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas 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 18.1 d 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 och, i förekommande fall, de potentiella kandidatländernas på västra Balkan del
tagande i EU- eller gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Rådets beslut 96/339/EG av den 20 maj 1996 om antagande av ett flerårigt EU- eller 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 språk
liga mångfald i informationssamhället (EGT L 306, 28.11.1996, s. 40).
Rådets beslut 2001/48/EG av den 22 december 2000 om antagande av ett flerårigt gemenskapsprogram för stimulans av utveck
lingen och utnyttjandet av europeiskt digitalt innehåll i de globala näten samt för främjande av den språkliga mångfalden i infor
mationssamhället (EGT L 14, 18.1.2001, s. 32).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 456/2005/EG av den 9 mars 2005 om inrättandet av ett flerårigt gemenskapsprogram
för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart (EUT L 79, 24.3.2005, s. 1).
09 03 03

Förberedande åtgärd – Ett Internetbaserat system för bättre lagstiftning och för medborgardeltagande
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

1 100 000

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

1 077 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

2 599 928,44

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera åtaganden som gjorts tidigare för att skapa ett Internetbaserat system för bättre lagstiftning
och medborgardeltagande.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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09 03 04

Slutförande av tidigare program

09 03 04 01

Slutförande av transeuropeiska telekommunikationsnät (eTEN)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

—

1 713 922

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

—

6 260 000

Åtaganden

Betalningar

152 777,30

17 375 514,49

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för åtaganden som gjorts tidigare för nätverk inom telekommunikationssektorn.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas 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 18.1 d 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 (EG) nr 2236/95 av den 18 september 1995 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på områ
det 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).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1336/97/EG av den 17 juni 1997 om en rad riktlinjer för transeuropeiska telenät
(EGT L 183, 11.7.1997, s. 12).
09 03 04 02

Slutförande av programmet Modinis
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

114 261

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

1 063 212,92

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för åtaganden som gjorts tidigare för det fleråriga programmet Modinis.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas 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 18.1 d 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 och, i förekommande fall, de potentiella kandidatländernas på västra Balkan del
tagande i unions- eller gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare
anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Rådets beslut 98/253/EG av den 30 mars 1998 om antagande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att stimulera informa
tionssamhällets etablering i Europa (Informationssamhället) (EGT L 107, 7.4.1998, s. 10).
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 informa
tionssäkerhet (Modinis) (EUT L 336, 23.12.2003, s. 1).
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KAPITEL 09 04 — SAMARBETE – INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT)
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

SAMARBETE –
INFORMATIONS- OCH KOM
MUNIKATIONSTEKNIK (IKT)

09 04 01

Stöd till forskningssamarbete
på området informations- och
kommunikationsteknik (IKT –
Samarbete)

09 04 01 01

Stöd till forskningssamarbete på
området informations- och
kommunikationsteknik (IKT –
Samarbete)
1.1 1 081 288 900

09 04 01 03

09 04 01 04

09 04 01 05

09 04 03

Betalningar

Åtaganden

852 200 203 1 022 601 000

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

984 467 000

926 773 375,73

630 172 208,90

Samarbete – Informations- och
kommunikationsteknik – Det
gemensamma företaget Artemis

1.1

43 000 000

38 087 160

53 816 000

21 500 000

36 000 000,—

9 028 501,62

Samarbete – Informations- och
kommunikationsteknik – Stöd
utgifter för det gemensamma
företaget Artemis

1.1

1 500 000

1 428 268

1 761 000

1 761 000

1 324 192,69

1 281 260,32

Samarbete – Informations- och
kommunikationsteknik – Det
gemensamma företaget Eniac

1.1

43 000 000

19 043 580

63 405 000

22 000 000

40 536 843,—

2 035 025,43

Samarbete – Informations- och
kommunikationsteknik – Stöd
utgifter för det gemensamma
företaget Eniac

1.1

1 496 100

1 424 555

1 272 000

1 272 000

500 496,11

324 039,88

912 183 766 1 142 855 000 1 031 000 000 1 005 134 907,53

642 841 036,15

Artikel 09 04 01 – Delsumma

09 04 02

Genomförande 2009

BR

09 04

09 04 01 02

Anslag 2010

1 170 285 000

Anslag som härrör från bidrag
från tredje part (utanför
Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet) till
forskning och teknisk
utveckling
1.1

Slutförande av Europeiska
gemenskapens tidigare
ramprogram (före 2007)

Kapitel 09 04 – Totalt

1.1

p.m.

—

1 170 285 000

p.m.

61 420 873,91

43 555 582,69

572 859,90

271 345 234,80

974 075 401 1 142 855 000 1 143 000 000 1 067 128 641,34

957 741 853,64

61 891 635

p.m.

—

p.m.

112 000 000
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 09 — INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER
KAPITEL 09 04 — SAMARBETE – INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT) (forts.)

09 04 01

Stöd till forskningssamarbete på området informations- och kommunikationsteknik (IKT – Samarbete)

09 04 01 01

Stöd till forskningssamarbete på området informations- och kommunikationsteknik (IKT – Samarbete)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 081 288 900

Anslag 2010

Betalningar

852 200 203

Åtaganden

1 022 601 000

Genomförande 2009
Betalningar

984 467 000

Åtaganden

926 773 375,73

Betalningar

630 172 208,90

Anmärkningar
Syftet med Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram om forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013)
och temat informations- och kommunikationsteknik inom särskilda programmet Samarbete är att stärka den europeiska indu
strins konkurrenskraft och ge Europa möjlighet att kontrollera och forma den framtida IKT-utvecklingen så att de krav sam
hället och ekonomin ställer kan tillgodoses.
Verksamheten kommer att stärka Europas vetenskapliga och tekniska bas och garantera en ledande ställning inom IKT på glo
bal nivå, driva och stimulera innovationer med hjälp av IKT och säkerställa att framstegen inom IKT snabbt omsätts i fördelar
för Europas medborgare, företagsvärld, industri och regeringar.
Inom temat IKT prioriteras strategisk forskning kring centrala teknikpelare, garanteras end-to-end-integrering av teknik och
erbjuds kunskaper och medel att utveckla ett brett urval innovativa IKT-tillämpningar.
Verksamheten kommer att fungera som hävstång för de industriella och tekniska landvinningarna inom IKT-sektorn och för
bättra konkurrenssituationen för viktiga IKT-intensiva sektorer – både genom innovativa IKT-baserade produkter och tjänster
med högt värde och genom nya eller förbättrade organisatoriska processer inom företag och förvaltningar. Även andra politik
områden inom unionen får stöd genom detta temaområde, i och med att IKT används för att tillgodose efterfrågan från allmän
heten och samhället.
Verksamheten omfattar samarbete och nätverksinsatser och nationella programsamordningsinitiativ. Under denna punkt tas
även utgifter för oberoende experter med, där dessa har medverkat i utvärdering av projektförslag och i projektöversyner, utgif
ter för evenemang, möten, konferenser, arbetsgrupper och seminarier av europeiskt intresse som organiseras av kommissionen,
utgifter för studier, analyser och utvärderingar, utgifter för övervakning och bedömning av de särskilda programmen och av
ramprogrammen, samt utgifter för övervakning och spridning av programresultaten, även för föregående ramprogram.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas 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 18.1 d 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 ram
program 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, forsknings
centrums 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 Europe
iska 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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KOMMISSIONEN
AVDELNING 09 — INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER
KAPITEL 09 04 — SAMARBETE – INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT) (forts.)

09 04 01 (forts.)

09 04 01 02

Samarbete – Informations- och kommunikationsteknik – Det gemensamma företaget Artemis
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

43 000 000

Anslag 2010

Betalningar

38 087 160

Åtaganden

53 816 000

Genomförande 2009
Betalningar

21 500 000

Åtaganden

36 000 000,00

Betalningar

9 028 501,62

Anmärkningar
Det gemensamma företaget Artemis ska bidra till genomförandet av det sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området
forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) och temat Informations- och kommunikationsteknik inom det
särskilda programmet Samarbete. Det ska särskilt göra följande:
— Fastställa och genomföra en forskningsagenda för utvecklingen av nyckelteknik för inbyggda datorsystem inom olika til
lämpningsområden i syfte att stärka den europeiska konkurrenskraften och hållbarheten och möjliggöra framväxten av nya
marknader och samhälleliga tillämpningar.
— Stödja genomförandet av FoU-verksamheten, särskilt genom att bevilja finansiering för deltagare i utvalda projekt efter kon
kurrensutsatta ansökningsomgångar.
— Främja ett offentligt-privat partnerskap som syftar till att mobilisera och förena insatser på unionsnivå och nationell och
privat nivå, öka de sammanlagda FoU-investeringarna på området inbyggda datorsystem, samt främja samarbetet mellan
den offentliga och privata sektorn.
— Säkerställa att det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem arbetar på ett effektivt och hållbart sätt.
— Uppnå samverkan och samordning när det gäller europeiska FoU-insatser på området inbyggda datorsystem, inklusive en
gradvis integrering i det gemensamma företaget Artemis av liknande verksamhet inom detta område, som för närvarande
genomförs genom mellanstatliga FoU-program (Eureka).
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas 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 18.1 d 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 ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europe
iska 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 74/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Artemis för genom
förande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem (EUT L 30, 4.2.2008, s. 52).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 09 — INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER
KAPITEL 09 04 — SAMARBETE – INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT) (forts.)

09 04 01 (forts.)

09 04 01 03

Samarbete – Informations- och kommunikationsteknik – Stödutgifter för det gemensamma företaget Artemis
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 500 000

Anslag 2010

Betalningar

1 428 268

Åtaganden

1 761 000

Genomförande 2009
Betalningar

1 761 000

Åtaganden

1 324 192,69

Betalningar

1 281 260,32

Anmärkningar
Det gemensamma företaget Artemis ska bidra till genomförandet av det sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området
forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) och temat Informations- och kommunikationsteknik inom det
särskilda programmet Samarbete. Det ska särskilt göra följande:
— Fastställa och genomföra en forskningsagenda för utvecklingen av nyckelteknik för inbyggda datorsystem inom olika til
lämpningsområden i syfte att stärka den europeiska konkurrenskraften och hållbarheten och möjliggöra framväxten av nya
marknader och samhälleliga tillämpningar.
— Stödja genomförandet av FoU-verksamheten, särskilt genom att bevilja finansiering för deltagare i utvalda projekt efter kon
kurrensutsatta ansökningsomgångar.
— Främja ett offentligt-privat partnerskap som syftar till att mobilisera och förena insatser på EU-nivå och nationell och pri
vat nivå, öka de sammanlagda FoU-investeringarna på området inbyggda datorsystem, samt främja samarbetet mellan den
offentliga och privata sektorn.
— Säkerställa att det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem arbetar på ett effektivt och hållbart sätt.
— Uppnå samverkan och samordning när det gäller europeiska FoU-insatser på området inbyggda datorsystem, inklusive en
gradvis integrering i det gemensamma företaget Artemis av liknande verksamhet inom detta område, som för närvarande
genomförs genom mellanstatliga FoU-program (Eureka).
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas 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 18.1 d 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 ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europe
iska 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 74/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Artemis för genom
förande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem (EUT L 30, 4.2.2008, s. 52).
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09 04 01 (forts.)

09 04 01 04

Samarbete – Informations- och kommunikationsteknik – Det gemensamma företaget Eniac
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

43 000 000

Anslag 2010

Betalningar

19 043 580

Åtaganden

63 405 000

Genomförande 2009
Betalningar

22 000 000

Åtaganden

40 536 843,00

Betalningar

2 035 025,43

Anmärkningar
Det gemensamma företaget Eniac ska bidra till genomförandet av det sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området
forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) och temat Informations- och kommunikationsteknik inom det
särskilda programmet Samarbete.
Det ska särskilt göra följande:
— Fastställa och genomföra en forskningsagenda för utvecklingen av nyckelkompetens för nanoelektronik inom olika til
lämpningsområden i syfte att stärka den europeiska konkurrenskraften och hållbarheten och möjliggöra framväxten av nya
marknader och samhälleliga tillämpningar.
— Stödja den verksamhet som är nödvändig för att genomföra forskningsagendan, särskilt genom att bevilja finansiering för
deltagare i utvalda projekt efter konkurrensutsatta ansökningsomgångar.
— Främja ett offentligt-privat partnerskap som syftar till att mobilisera och förena insatser på EU-nivå och nationell och pri
vat nivå, öka de sammanlagda FoU-investeringarna på området nanoelektronik, samt främja samarbetet mellan den offent
liga och privata sektorn.
— Uppnå samverkan och samordning när det gäller europeiska FoU-insatser på området nanoelektronik, inbegripet, när mer
värde kan skapas, en gradvis integrering i det gemensamma företaget Eniac av liknande verksamhet inom detta område,
som för närvarande genomförs genom mellanstatliga FoU-program (Eureka).
— Främja deltagande av små och medelstora företag i sin verksamhet i linje med sjunde ramprogrammets mål.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas 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 18.1 d 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 ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europe
iska 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 72/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Eniac (EUT L 30,
4.2.2008, s. 21).
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09 04 01 (forts.)

09 04 01 05

Samarbete – Informations- och kommunikationsteknik – Stödutgifter för det gemensamma företaget Eniac
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

1 496 100

1 424 555

Åtaganden

1 272 000

Genomförande 2009
Betalningar

1 272 000

Åtaganden

Betalningar

500 496,11

324 039,88

Anmärkningar
Det gemensamma företaget Eniac ska bidra till genomförandet av det sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området
forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) och temat Informations- och kommunikationsteknik inom det
särskilda programmet Samarbete.
Det ska särskilt göra följande:
— Fastställa och genomföra en forskningsagenda för utvecklingen av nyckelkompetens för nanoelektronik inom olika til
lämpningsområden i syfte att stärka den europeiska konkurrenskraften och hållbarheten och möjliggöra framväxten av nya
marknader och samhälleliga tillämpningar.
— Stödja den verksamhet som är nödvändig för att genomföra forskningsagendan, särskilt genom att bevilja finansiering för
deltagare i utvalda projekt efter konkurrensutsatta ansökningsomgångar.
— Främja ett offentligt-privat partnerskap som syftar till att mobilisera och förena insatser på unionsnivå och nationell och
privat nivå, öka de sammanlagda FoU-investeringarna på området nanoelektronik, samt främja samarbetet mellan den
offentliga och privata sektorn.
— Uppnå samverkan och samordning när det gäller europeiska FoU-insatser på området nanoelektronik, inbegripet, när mer
värde kan skapas, en gradvis integrering i det gemensamma företaget Eniac av liknande verksamhet inom detta område,
som för närvarande genomförs genom mellanstatliga FoU-program (Eureka).
— Främja deltagande av små och medelstora företag i sin verksamhet i linje med sjunde ramprogrammets mål.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas 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 18.1 d 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 ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europe
iska 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 72/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Eniac (EUT L 30,
4.2.2008, s. 21).
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09 04 02

Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och tek
nisk utveckling
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

61 420 873,91

43 555 582,69

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.
I enlighet med artikel 18 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.
09 04 03

Slutförande av Europeiska gemenskapens tidigare ramprogram (före 2007)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

61 891 635

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

112 000 000

Åtaganden

572 859,90

Betalningar

271 345 234,80

Anmärkningar
Detta anslag ska täcka tidigare åtaganden avseende slutförandet av Euroeiska gemenskapens tidigare ramprogram.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas 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 18.1 d 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 forsk
ning 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 ramprogrammet för gemenskapens verksamhet
inom forskning och teknisk utveckling (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 unio
nen (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).
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KAPITEL 09 04 — SAMARBETE – INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT) (forts.)

09 04 03 (forts.)

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 gemen
skapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det euro
peiska 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 forskningsverksamhet”
(2002–2006) (EGT L 294, 29.10.2002, s. 44).
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AVDELNING 09 — INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER

KAPITEL 09 05 — KAPACITET – FORSKNINGSINFRASTRUKTURER
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

09 05

KAPACITET – FORSKNINGSIN
FRASTRUKTURER

09 05 01

Kapacitet – Forskningsinfra
strukturer

1.1

Kapitel 09 05 – Totalt

09 05 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

90 970 000

93 313 542

108 473 000

70 000 000 99 129 344,— 68 205 126,—

90 970 000

93 313 542

108 473 000

70 000 000 99 129 344,— 68 205 126,—

Kapacitet – Forskningsinfrastrukturer
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

90 970 000

Anslag 2010

Betalningar

93 313 542

Åtaganden

108 473 000

Genomförande 2009
Betalningar

70 000 000

Åtaganden

Betalningar

99 129 344,00

68 205 126,00

Anmärkningar
Investering i kunskap är det bästa sättet för Europa att främja hållbar tillväxt i en global ekonomi, och forskningsprogrammet
är grunden för Europas kunskapspolitik. Det särskilda programmet Kapacitet inom sjunde ramprogrammet för verksamhet inom
området forskning, teknisk utveckling och demonstration syftar till att förbättra forsknings- och innovationskapaciteten i hela
Europa genom utvecklingen och stärkandet av samt tillgången till tvärvetenskapliga europeiska poler med spetskompetens.
Forskningsinfrastrukturer är framför allt viktiga för att bidra till skapandet, spridningen, tillämpningen och utnyttjandet av kun
skap och därigenom för främjandet av innovation.
Denna verksamhet avser mer specifikt utnyttjandet av IKT-baserade infrastrukturer, s.k. elektroniska infrastrukturer. Med hjälp
av sådan infrastruktur kan forskarna använda sig av tjänster som är utarbetade så att virtuella miljöer kan utnyttja distribuerade
IKT-resurser (databehandling, driftskompatibilitet, lagring, data och instrumentering). En förstärkning av de europeiska sats
ningarna på detta område ger synergieffekter mellan nationella infrastrukturer och initiativ, säkerställer att den kritiska massan
nås, rationaliserar nya investeringar och möjliggör en världsledande ställning. Detta kan ge ett markant bidrag till att den euro
peiska forskningspotentialen och utnyttjandet av den får ett uppsving, vilket befäster de elektroniska infrastrukturernas ställ
ning som en av hörnstenarna inom det europeiska området för forskningsverksamhet, en föregångare för interdisciplinära
innovationer och en drivande kraft för förändringar av det sätt på vilket forskning bedrivs.
Anslagen i denna artikel ska också täcka följande: kostnader för möten, konferenser, workshoppar och seminarier på hög veten
skaplig eller teknisk nivå som är av europeiskt intresse och som kommissionen arrangerar; finansiering av studier, subventio
ner, uppföljning och utvärdering av särskilda program och ramprogram, analyser och utvärderingar på hög vetenskaplig eller
teknisk nivå som genomförs på unionens uppdrag för att utforska nya forskningsområden som lämpar sig för unionsinsatser
(särskilt inom ramen för det europeiska området för forskningsverksamhet); åtgärder för uppföljning eller spridning av pro
grammens resultat (även beträffande åtgärder som genomförs inom ramen för föregående ramprogram).
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas 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 18.1 d 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 ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 09 — INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER
KAPITEL 09 05 — KAPACITET – FORSKNINGSINFRASTRUKTURER (forts.)

09 05 01 (forts.)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forsknings
centrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (EUT L 391,
30.12.2006, s. 1).
Rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Kapacitet för genomförande av Europe
iska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 299).
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AVDELNING 09 — INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER

VERKSAMHET SOM INTE OMFATTAS AV EN SÄRSKILD BUDGETRUBRIK
— ADMINISTRATIVT STÖD TILL GENERALDIREKTORATET FÖR INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER
— POLITISK STRATEGI OCH SAMORDNING FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR INFORMATIONSSAMHÄLLET OCH MEDIER
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 10 — DIREKT FORSKNING

AVDELNING 10
DIREKT FORSKNING
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

316 450 000 327 483 317,46 327 483 317,46

Åtaganden

Betalningar

10 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
INOM POLITIKOMRÅDET DIREKT
FORSKNING

327 938 000

327 938 000

316 450 000

10 02

DIREKTFINANSIERAD FORSK
NING, DRIFTSANSLAG – SJUNDE
RAMPROGRAMMET (2007–2013)
– EU

31 226 000

30 469 728

30 613 000

32 000 000

33 751 176,56

31 579 142,92

10 03

DIREKTFINANSIERAD FORSK
NING, DRIFTSANSLAG – SJUNDE
RAMPROGRAMMET (2007–2011)
– EURATOM

9 544 000

9 045 700

9 358 000

9 300 000

9 465 169,67

8 736 948,06

10 04

SLUTFÖRANDE AV TIDIGARE
RAMPROGRAM OCH ANNAN
VERKSAMHET

p.m.

797 000

31 673 977,83

30 185 361,94

33 000 000

30 236 894,54

19 067 260,84

10 05

KÄRNKRAFTSBÖRDAN FRÅN
GEMENSAMMA FORSKNINGS
CENTRUMETS TIDIGARE VERK
SAMHETER INOM RAMEN FÖR
EURATOMFÖRDRAGET
Avdelning 10 – Totalt

190 435

p.m.

26 270 000

28 565 370

26 900 000

394 978 000

396 209 233

383 321 000

391 547 000 432 610 536,06 417 052 031,22

Anmärkningar
Följande anmärkningar är tillämpliga för alla budgetrubriker inom politikområdet direkt forskning, utom kapitel 10 05.
Anslagen täcker inte endast utgifter för driften och för den personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna utan även andra personalkostnader och
utgifter för avtal, infrastruktur, information och publikationer samt andra administrativa utgifter i samband med verksamheten inom forskning
och teknisk utveckling, inbegripet fri forskning.
Enligt artikel 18 i budgetförordningen får eventuella inkomster som förs upp under punkterna 6 2 2 4 och 6 2 2 5 i inkomstberäkningen använ
das som ytterligare anslag.
Olika 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 som härrör från att kandidatländerna eller eventuellt de potentiella kandidatländerna på västra Balkan deltar i unions- eller
gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med
artikel 18.1 d i budgetförordningen.
I vissa projekt kan tredjeländer eller organisationer från tredjeländer delta i det europeiska samarbetet om vetenskaplig och teknisk forskning. Even
tuella 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 18 i budgetförordningen.
Ytterligare anslag kommer att ställas till förfogande under artiklarna 10 02 02 och 10 03 02.
Anslagen under denna avdelning täcker ungefär 15 % av kostnaderna för personal vid finansavdelningen och den administrativa avdelningen på
Gemensamma forskningscentrumet, och av det stöd som dessa avdelningar behöver.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 10 — DIREKT FORSKNING

AVDELNING 10
DIREKT FORSKNING
KAPITEL 10 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET DIREKT FORSKNING

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

10 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
INOM POLITIKOMRÅDET
DIREKT FORSKNING

10 01 05

Stödutgifter för åtgärder inom
politikområdet direkt forskning

10 01 05 01

Utgifter avseende personal för
forskning

1.1

192 313 000

185 990 000

182 868 546,31

10 01 05 02

Extern personal för forskning

1.1

41 598 000

40 324 000

52 538 818,33

10 01 05 03

Andra administrativa utgifter för
forskning

1.1

94 027 000

90 136 000

92 075 952,82

10 01 05

Artikel 10 01 05 – Delsumma

327 938 000

316 450 000

327 483 317,46

Kapitel 10 01 – Totalt

327 938 000

316 450 000

327 483 317,46

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet direkt forskning
Anmärkningar
I enlighet med artikel 18 och artikel 161.2 i budgetförordningen kan inkomster som förts upp under punkterna 6 2 2 3
och 6 2 2 6 i inkomstberäkningen föranleda att ytterligare anslag ställs till förfogande.
Enligt artikel 18 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 personalkostna
der och utgifter i samband med verksamhet som utförs av Gemensamma forskningscentrumet för tredje part.
Anslagen får ökas genom Gemensamma forskningscentrumets deltagande i konkurrensutsatta indirekta verksamheter och i
vetenskapligt och tekniskt stöd till unionens eller gemenskapens politik.

10 01 05 01

Utgifter avseende personal för forskning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

192 313 000

Genomförande 2009

185 990 000

182 868 546,31

Anmärkningar
Detta anslag täcker kostnader för den i tjänsteförteckningen upptagna personalstyrkan vid Gemensamma forskningscentrumet
som ska utföra de uppgifter som ålagts centrumet, och då särskilt
— direkta åtgärder i form av aktiviteter för vetenskapligt och tekniskt stöd, forskning och grundforskning som genomförs på
Gemensamma forskningscentrumets anläggningar,
— indirekta åtgärder i form av konkurrensbaserade program som genomförs som en del av Gemensamma forskningscentru
mets verksamhet.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 10 — DIREKT FORSKNING

KAPITEL 10 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET DIREKT FORSKNING (forts.)

10 01 05 (forts.)
10 01 05 01 (forts.)

Fördelningen av anslagen till personalkostnader är följande:
Program

Anslag

Ramprogram (kärnenergi)

55 407 000
136 906 000

Ramprogram (icke-kärnenergi)
Utanför ramprogrammet

p.m.
Totalt

192 313 000

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och medför
avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa i enlighet med bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”
till denna del i utgiftsberäkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten.
Eftaländernas bidrag kommer uteslutande från deras deltagande i den verksamhet som rör icke-kärnenergi inom
ramprogrammet.

Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forsknings
centrums 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 ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
Rådets beslut 2006/970/Euratom av den 18 december 2006 om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenska
pens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2007–2011) (EUT L 400,
30.12.2006, s. 60).
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).
Rådets beslut 2006/977/Euratom av den 19 december 2006 om det särskilda program som genom direkta åtgärder skall genom
föras av Gemensamma forskningscentrumet för genomförande av sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemen
skapens (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 univer
sitets deltagande i Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram och för spridning av forskningsresultat
(2007–2011) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 1).
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KAPITEL 10 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET DIREKT FORSKNING (forts.)

10 01 05 (forts.)

10 01 05 02

Extern personal för forskning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

41 598 000

Genomförande 2009

40 324 000

52 538 818,33

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för personal som innehar tjänster vid Gemensamma forskningscentrumet som inte är
upptagna i tjänsteförteckningen och ska utföra de uppgifter som ålagts centrumet, närmare bestämt lokalanställda, utskickade
nationella experter, besökande forskare, stipendiater och kontraktsanställda.
Fördelningen av anslagen till utgifter för extern personal är följande:
Program

Anslag

Ramprogram (kärnenergi)

10 202 000

Ramprogram (icke-kärnenergi)

31 396 000

Utanför ramprogrammet

p.m.
Totalt

41 598 000

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen och
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.
Eftaländernas bidrag kommer uteslutande från deras deltagande i den verksamhet som rör icke-kärnenergi inom
ramprogrammet.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forsknings
centrums 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 ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
Rådets beslut 2006/970/Euratom av den 18 december 2006 om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenska
pens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2007–2011) (EUT L 400,
30.12.2006, s. 60).
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).
Rådets beslut 2006/977/Euratom av den 19 december 2006 om det särskilda program som genom direkta åtgärder skall genom
föras av Gemensamma forskningscentrumet för genomförande av sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemen
skapens (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 univer
sitets deltagande i Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram och för spridning av forskningsresultat
(2007–2011) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 1).
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KAPITEL 10 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET DIREKT FORSKNING (forts.)

10 01 05 (forts.)

10 01 05 03

Andra administrativa utgifter för forskning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

94 027 000

Genomförande 2009

90 136 000

92 075 952,82

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka samtliga personalkostnader som inte täcks av punkterna 10 01 05 01 och 10 01 05 02. Det rör
sig om kostnader som inte är direkt proportionerliga i förhållande till nuvarande personal.
Det täcker dessutom organisationskostnader vid uttagningsprov och kostnader i samband med intervjuer av provdeltagare, kost
nader för personalutbildning, tjänsteresor, möten och representation samt utgifter för sociala åtaganden och sjukvård.
Dessutom är detta anslag avsett att täcka utgifter vad gäller samtliga de medel som används för genomförandet av Gemen
samma forskningscentrumets verksamhet.
Anslaget avser
— utgifter för vetenskapligt och tekniskt stöd till Gemensamma forskningscentrumets institut (verkstäder, data- och informa
tionscentrum, stödfunktioner inom kärnenergiområdet, strålskydd, bestrålningsutrustning [reaktorer, cyklotroner, partike
lacceleratorer], högaktiva celler, forskningsavdelningar, lager etc.), inbegripet utgifter som direkt hänger samman med
driften av de vetenskapliga avdelningarna,
— alla utgifter för administrativ och teknisk infrastruktur, inbegripet Gemensamma forskningscentrumets generaldirektorat,
som stödet till dess institut medför,
— särskilda utgifter för de berörda anläggningarna i Geel, Ispra, Karlsruhe, Sevilla och Petten, inbegripet utgifter för Gemen
samma forskningscentrumets generaldirektorat i Bryssel och Ispra (alla former av köp och avtal).
Fördelningen av anslagen till andra administrativa utgifter (forskning) är följande:
Program

Anslag

Ramprogram (kärnenergi)

35 328 000

Ramprogram (icke-kärnenergi)

58 699 000

Utanför ramprogrammet

p.m.
Totalt

94 027 000

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och 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.
Eftaländernas bidrag kommer uteslutande från deras deltagande i den verksamhet som rör icke-kärnenergi inom
ramprogrammet.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forsknings
centrums 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 ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 10 — DIREKT FORSKNING
KAPITEL 10 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET DIREKT FORSKNING (forts.)

10 01 05 (forts.)
10 01 05 03 (forts.)

Rådets beslut 2006/970/Euratom av den 18 december 2006 om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenska
pens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2007–2011) (EUT L 400,
30.12.2006, s. 60).
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).
Rådets beslut 2006/977/Euratom av den 19 december 2006 om det särskilda program som genom direkta åtgärder skall genom
föras av Gemensamma forskningscentrumet för genomförande av sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemen
skapens (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 univer
sitets deltagande i Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram och för spridning av forskningsresultat
(2007–2011) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 1).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 10 — DIREKT FORSKNING

KAPITEL 10 02 — DIREKTFINANSIERAD FORSKNING, DRIFTSANSLAG – SJUNDE RAMPROGRAMMET (2007–2013) – EU
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

10 02

DIREKTFINANSIERAD FORSK
NING, DRIFTSANSLAG –
SJUNDE RAMPROGRAMMET
(2007–2013) – EU

10 02 01

Gemensamma forskningscentru
mets icke-nukleära verksamhet

10 02 02

Anslag som kommer från bidrag
från tredje part (utanför Europe
iska ekonomiska samarbetsområ
det) till forskning och teknisk
utveckling
1.1

1.1

Kapitel 10 02 – Totalt

10 02 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

31 226 000

p.m.

30 469 728

p.m.

31 226 000

30 469 728

Åtaganden

30 613 000

p.m.
30 613 000

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

32 000 000 32 824 477,11 29 392 516,76

p.m.

926 699,45

2 186 626,16

32 000 000 33 751 176,56 31 579 142,92

Gemensamma forskningscentrumets icke-nukleära verksamhet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

31 226 000

Anslag 2010

Betalningar

30 469 728

Åtaganden

30 613 000

Genomförande 2009
Betalningar

32 000 000

Åtaganden

Betalningar

32 824 477,11

29 392 516,76

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka vetenskapligt och tekniskt stöd samt forskning som Gemensamma forskningscentrumet bedriver
i enlighet med centrumets särskilda icke-nukleära program inom följande temaområden:
— Välstånd i ett kunskapsintensivt samhälle.
— Solidaritet och en ansvarsfull hantering av resurserna.
— Säkerhet och frihet.
— Europa som partner i världen.
Anslaget ska täcka utgifter som särskilt avser den aktuella forskningen och stödverksamheten (inköp av alla slag samt kontrakt).
Detta inkluderar utgifter för vetenskaplig infrastruktur som har direkt samband med projektet.
Detta anslag är också avsett att täcka alla slags utgifter för forskning som är knuten till sådan verksamhet enligt denna artikel
som kommer att anförtros Gemensamma forskningscentrumet inom ramen för centrumets konkurrensbaserade deltagande i
indirekta åtgärder.
I enlighet med artikel 18 och artikel 161.2 i budgetförordningen kan inkomster som förts upp under punkt 6 2 2 6 i inkomst
beräkningen leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande.
Eftaländernas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste
läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstbe
räkningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen och
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.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forsknings
centrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (EUT L 391,
30.12.2006, s. 1).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 10 — DIREKT FORSKNING
KAPITEL 10 02 — DIREKTFINANSIERAD FORSKNING, DRIFTSANSLAG – SJUNDE RAMPROGRAMMET (2007–2013) – EU (forts.)

10 02 01 (forts.)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program 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 02

Anslag som kommer från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och tek
nisk utveckling
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

926 699,45

Betalningar

2 186 626,16

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 ickenukleär forskning och teknisk utveckling.
Enligt artikel 18 i budgetförordningen får eventuella inkomster som förs upp under punkterna 6 0 1 3 och 6 0 3 1 i inkomst
beräkningen medföra avsättning av ytterligare anslag.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 10 — DIREKT FORSKNING

KAPITEL 10 03 — DIREKTFINANSIERAD FORSKNING, DRIFTSANSLAG – SJUNDE RAMPROGRAMMET (2007–2011) – EURATOM
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

10 03

DIREKTFINANSIERAD FORSK
NING, DRIFTSANSLAG –
SJUNDE RAMPROGRAMMET
(2007–2011) – EURATOM

10 03 01

Gemensamma forskningscentrets
nukleära verksamhet
1.1

10 03 02

Anslag som kommer från bidrag
från tredje part (utanför Europe
iska ekonomiska samarbetsområ
det) till forskning och teknisk
utveckling
1.1
Kapitel 10 03 – Totalt

10 03 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

9 544 000

p.m.

9 045 700

p.m.

9 544 000

9 045 700

Åtaganden

9 358 000

p.m.
9 358 000

Betalningar

9 300 000

p.m.
9 300 000

Åtaganden

Betalningar

8 355 731,62

8 023 098,92

1 109 438,05

713 849,14

9 465 169,67

8 736 948,06

Gemensamma forskningscentrets nukleära verksamhet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

9 544 000

9 045 700

Åtaganden

9 358 000

Genomförande 2009
Betalningar

9 300 000

Åtaganden

8 355 731,62

Betalningar

8 023 098,92

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka vetenskapligt och tekniskt stöd samt forskning som Gemensamma forskningscentret bedriver
i enlighet med centrets särskilda nukleära program inom följande temaområden:
— Kärnavfallshantering, miljöpåverkan och grundkunskaper.
— Kärnteknisk säkerhet.
— Fysiskt skydd.
Anslaget täcker alla aktiviteter som krävs för uppfyllandet av de förpliktelser rörande kärnämneskontroll som följer av Avdel
ning II kapitel 7 i Euratomfördraget, icke-spridningsavtalet och kommissionens stödprogram för IAEA.
Anslaget ska täcka utgifter som särskilt avser den aktuella forskningen och stödverksamheten (inköp av alla slag samt kontrakt).
Detta inkluderar utgifter för vetenskaplig infrastruktur som har direkt samband med projekten.
Det är också avsett att täcka alla slags utgifter för forskning som är knuten till sådan verksamhet enligt denna artikel som kom
mer att anförtros Gemensamma forskningscentret inom ramen för centrets konkurrensbaserade deltagande i indirekta åtgärder.
I enlighet med artikel 18 och artikel 161.2 i budgetförordningen kan inkomster som förts upp under punkt 6 2 2 6 i inkomst
beräkningen 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 atomenergigemenska
pens (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 genom
föras av Gemensamma forskningscentrumet för genomförande av sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemen
skapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2007–2011) (EUT L 400,
30.12.2006, s. 434).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 10 — DIREKT FORSKNING
KAPITEL 10 03 — DIREKTFINANSIERAD FORSKNING, DRIFTSANSLAG – SJUNDE RAMPROGRAMMET (2007–2011) – EURATOM
(forts.)

10 03 01 (forts.)

Rådets förordning (Euratom) nr 1908/2006 av den 19 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums och univer
sitets deltagande i Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram och för spridning av forskningsresultat
(2007–2011) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 1).
10 03 02

Anslag som kommer från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och tek
nisk utveckling
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

1 109 438,05

Betalningar

713 849,14

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 nukleär verksamhet
inom forskning och teknisk utveckling.
Enligt artikel 18 i budgetförordningen får eventuella inkomster som förs upp under punkterna 6 0 1 3 och 6 0 3 1 i inkomst
beräkningen medföra avsättning av ytterligare anslag.

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/467
KOMMISSIONEN
AVDELNING 10 — DIREKT FORSKNING

KAPITEL 10 04 — SLUTFÖRANDE AV TIDIGARE RAMPROGRAM OCH ANNAN VERKSAMHET
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 04

SLUTFÖRANDE AV TIDIGARE
RAMPROGRAM OCH ANNAN
VERKSAMHET

10 04 01

Slutförande av tidigare gemen
samma program

10 04 01 01

Slutförande av tidigare gemen
samma program – EG

1.1

—

114 261

—

510 000

842 545,38

4 207 557,30

10 04 01 02

Slutförande av tidigare gemen
samma program – Euratom

1.1

—

76 174

—

287 000

216 178,72

665 696,04

—

190 435

—

797 000

1 058 724,10

4 873 253,34

4 578 558,48

2 471 145,42

Artikel 10 04 01 – Delsumma
10 04 02

Tjänster och arbeten som utförs
för utomstående organs räkning

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 04 03

GFC:s stöd till unionens politik
för forskning, teknisk utveckling
och demonstration under
konkurrensförhållanden
1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 04 04

Drift av högflödesreaktor (HFR)

10 04 04 01

Drift av högflödesreaktor (HFR) –
Avslutning av tidigare
tilläggsprogram för HFR

1.1

Drift av högflödesreaktor (HFR) –
Tilläggsprogram för HFR
(2009–2011)

1.1

10 04 04 02

14 723 040,41 11 193 935,04

864 654,84

1 198 028,14

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 449 000,— 10 449 000,—

Artikel 10 04 04 – Delsumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

11 313 654,84 11 647 028,14

Kapitel 10 04 – Totalt

p.m.

190 435

10 04 01

Slutförande av tidigare gemensamma program

10 04 01 01

Slutförande av tidigare gemensamma program – EG

p.m.

797 000 31 673 977,83 30 185 361,94

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

114 261

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

510 000

Åtaganden

842 545,38

Betalningar

4 207 557,30

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka åtaganden gjorda före sjunde ramprogrammet för Gemensamma forskningscentrumets ickenukleära verksamhet.
I enlighet med artikel 18 och artikel 161.2 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 avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen och
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.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 10 — DIREKT FORSKNING
KAPITEL 10 04 — SLUTFÖRANDE AV TIDIGARE RAMPROGRAM OCH ANNAN VERKSAMHET (forts.)

10 04 01 (forts.)
10 04 01 01 (forts.)

Rättslig grund
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 unio
nen (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 gemen
skapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det euro
peiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002–2006) (EGT L 232, 29.8.2002, s. 1).
10 04 01 02

Slutförande av tidigare gemensamma program – Euratom
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

76 174

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

287 000

Åtaganden

216 178,72

Betalningar

665 696,04

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka åtaganden gjorda före sjunde ramprogrammet för Gemensamma forskningscentrumets nukleära
verksamhet.
I enlighet med artikel 18 och artikel 161.2 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 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 gemen
skapens 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).
Rådets beslut 1999/64/Euratom av den 22 december 1998 om Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) femte rampro
gram 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 atomenergigemenskapens (Eura
tom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet, bland annat med syfte att bidra till upprät
tandet av det europeiska området för forskningsverksamhet (2002–2006) (EGT L 232, 29.8.2002, s. 34).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 10 — DIREKT FORSKNING

KAPITEL 10 04 — SLUTFÖRANDE AV TIDIGARE RAMPROGRAM OCH ANNAN VERKSAMHET (forts.)

10 04 02

Tjänster och arbeten som utförs för utomstående organs räkning
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

4 578 558,48

Betalningar

2 471 145,42

Anmärkningar
Till denna artikel ska föras de anslag som krävs för särskilda utgifter för olika uppdrag som utförs för tredje parts räkning och
som i varje enskilt fall beräknas gemensamt med den tredje parten i fråga.
Enligt artikel 18 i budgetförordningen får eventuella inkomster som förs upp under punkterna 6 2 2 3 och 6 2 2 4 i inkomst
beräkningen medföra avsättning av ytterligare anslag.
Ytterligare anslag kan i enlighet med artikel 18 och artikel 161.2 i budgetförordningen under budgetåret 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.
De tjänster som planeras är framför allt
— leveranser, tjänster och arbeten som i allmänhet utförs mot betalning,
— drift av anläggningar till gagn för medlemsstaterna eller bedrivande av forskning som kompletterar de särskilda
forskningsprogrammen,
— bedrivande av forskning eller utförande av tjänster inom ramen för de industriklubbar där deltagarna från industrin måste
betala inträdesavgift och årliga medlemsavgifter,
— bestrålning i cyklotroner,
— kemisk sanering,
— strålskydd,
— metallografi,
— samarbetsavtal inom området radioaktivt avfall,
— utbildning,
— externa kunder vid Ispras datacentrum,
— certifierat referensmaterial,
— bestrålning för utomstående organs räkning i högflödesreaktorn (HFR) vid Gemensamma forskningscentrets anläggning i
Petten.
Rättslig grund
Rådets beslut 89/340/EEG av den 3 maj 1989 om arbete för tredje parter som utförs av Gemensamma forskningscentret och
som är tillämpligt för Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT L 142, 25.5.1989, s. 10).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artiklarna 18 och 161.
10 04 03

GFC:s stöd till unionens politik för forskning, teknisk utveckling och demonstration under konkurrensförhållanden
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

14 723 040,41

11 193 935,04

Anmärkningar
Till denna artikel avses att föras de anslag som krävs för särskilda utgifter för de olika uppdrag rörande forskning, teknisk utveck
ling och demonstration som det Gemensamma forskningscentret (GFC) utför i konkurrens med andra till stöd för unionens poli
tik, utanför sjätte ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration. Ytterligare anslag ska avsättas för denna
artikel i enlighet med artikel 18 och artikel 161.2 i budgetförordningen för att täcka särskilda utgifter för varje avtal med unio
nens eller gemenskapens avdelningar motsvarande de inkomstbelopp som förs upp under punkt 6 2 2 6.
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Enligt artikel 18 i budgetförordningen får eventuella inkomster som förs upp under punkt 6 2 2 4 i inkomstberäkningen använ
das som ytterligare anslag.
Rättslig grund
Rådets beslut 89/340/EEG av den 3 maj 1989 om arbete för tredje parter som utförs av Gemensamma forskningscentret och
som är tillämpligt för Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT L 142, 25.5.1989, s. 10).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artiklarna 18 och 161.
10 04 04

Drift av högflödesreaktor (HFR)

10 04 04 01

Drift av högflödesreaktor (HFR) – Avslutning av tidigare tilläggsprogram för HFR
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

864 654,84

Betalningar

1 198 028,14

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka en del av de utgifter som är förenade med genomförandet av program för HFR och som inte
täcks av betalningsbemyndiganden för tidigare budgetår.
Enligt artikel 18 i budgetförordningen får eventuella inkomster som förs upp under punkt 6 2 2 1 i inkomstberäkningen använ
das som ytterligare anslag.
Målen för programmet är huvudsakligen följande:
— Att tillhandahålla mer än 250 driftsdagar per år för HFR för att garantera tillgängligheten på neutroner för experiment.
— Att säkerställa att denna reaktor utnyttjas rationellt enligt behoven hos de forskningsinstitut som behöver HFR-stöd på
områden som exempelvis
— förbättring av säkerheten vid befintliga kärnreaktorer,
— hälsa, inbegripet utveckling av medicinska isotoper för att söka svar på frågor inom medicinsk forskning och test av
medicinsk terapeutisk teknik,
— fusion,
— grundforskning och utbildning,
— avfallshantering, bland annat möjligheten att utveckla kärnbränsle i syfte att avlägsna plutonium som kan användas
för vapenändamål.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen kommer denna artikel att under pågående budgetår tilldelas ytterligare anslag till
ett belopp motsvarande inkomster från de medlemsstater som berörs (för närvarande Nederländerna). Dessa ska föras upp
i punkt 6 2 2 1 i inkomstberäkningen.
Rättslig grund
Rådets beslut 84/1/Euratom, EEG av den 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) (den
svenska versionen finns inte tillgänglig) (EGT L 3, 5.1.1984, s. 21).
Rådets beslut 88/523/Euratom av den 14 oktober 1988 adopting a supplementary research programme to be implemented by
the Joint Research Centre for the European Atomic Energy Community (den svenska versionen finns inte tillgänglig) (EGT L 286,
20.10.1988, s. 37).
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).
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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 genom
föras av Gemensamma forskningscentret för Europeiska atomenergigemenskapen (EGT L 29, 4.2.2000, s. 24).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 18.
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 forsknings
programmet som ska genomföras av det gemensamma forskningscentret för Europeiska atomenergigemenskapen (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 genom
föras av det gemensamma forskningscentret för Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 132, 29.5.2009, s. 13).
10 04 04 02

Drift av högflödesreaktor (HFR) – Tilläggsprogram för HFR (2009–2011)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

10 449 000,00

10 449 000,00

Anmärkningar
Programmets huvudmål är framför allt följande:
— Säker och pålitlig drift av högflödesreaktorn (HFR) så att man kan garantera tillgången på neutronflöde för försöksändamål.
— Göra det möjligt för forskningsinstitut att inom ett stort antal områden använda HFR på ett effektivt sätt: förbättring av
säkerheten vid befintliga kärnreaktorer, hälsa, inklusive utveckling av medicinska isotoper för att söka svar på frågor inom
medicinsk forskning, kärnfusion, grundforskning och utbildning samt avfallshantering, inklusive möjligheten att under
söka säkerhetsbeteendet hos kärnbränslen för den nya generationens reaktorsystem.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen kommer denna punkt att under pågående budgetår tilldelas ytterligare anslag till
ett belopp motsvarande inkomster från framför allt de tre medlemsstater som berörs (för närvarande Nederländerna, Belgien
och Frankrike). Dessa ska tas upp under punkt 6 2 2 1 i inkomstberäkningen.
Rättslig grund
Rådets beslut 2009/410/Euratom av den 25 maj 2009 om en förlängning av det kompletterande forskningsprogrammet som
ska genomföras av det gemensamma forskningscentrumet för Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 132, 29.5.2009,
s. 13).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

10 05

KÄRNKRAFTSBÖRDAN FRÅN
GEMENSAMMA FORSKNINGS
CENTRUMETS TIDIGARE VERK
SAMHETER INOM RAMEN FÖR
EURATOMFÖRDRAGET

10 05 01

Nedläggning av kärnkraftsan
läggningar och avfallshantering

1.1

Kapitel 10 05 – Totalt

10 05 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

26 270 000

28 565 370

26 900 000

33 000 000 30 236 894,54 19 067 260,84

26 270 000

28 565 370

26 900 000

33 000 000 30 236 894,54 19 067 260,84

Nedläggning av kärnkraftsanläggningar och avfallshantering
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

26 270 000

Anslag 2010

Betalningar

28 565 370

Åtaganden

26 900 000

Genomförande 2009
Betalningar

33 000 000

Åtaganden

Betalningar

30 236 894,54

19 067 260,84

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av ett åtgärdsprogram för att minska eller eliminera kärnkraftsbördan från tidi
gare verksamhet som bedrivits vid Gemensamma forskningscentrumet sedan det inrättades.
Detta gäller nedmontering av anläggningar som lagts ned och avfall från sådana anläggningar.
Enligt bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 17 maj 2006
om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 139, 14.6.2006, 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.
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 kärnkraftsanlägg
ningar och avfallshantering (KOM(1999) 114 slutlig).
Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 19 maj 2004 – Avveckling av kärnkraftsanläggningar
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 anlägg
ningar 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).
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AVDELNING 11
HAVSFRÅGOR OCH FISKE
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
11 01

Rubrik

Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009

Betalningar

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR
POLITIKOMRÅDET HAVSFRÅGOR
OCH FISKE

39 895 851

39 895 851

39 114 049

39 114 049

Reserver (40 01 40)

21 983

21 983

79 514

79 514

39 917 834

39 917 834

39 193 563

29 996 768

27 485 830

30 496 768

101 770 000

97 364 214

160 900 000

11 02

MARKNADERNA FÖR FISKE

11 03

INTERNATIONELLT FISKE OCH
HAVSRÄTT
Reserver (40 02 41)

52 000 000

52 000 000

13 000 000

153 770 000

149 364 214

173 900 000

6 400 000

5 434 902

6 200 000

Åtaganden

Betalningar

39 225 459,22

39 225 459,22

39 193 563

39 225 459,22

39 225 459,22

33 000 000

33 416 344,35

24 154 475,03

159 130 000 157 905 325,88 149 415 275,90
13 000 000
172 130 000 157 905 325,88 149 415 275,90

11 04

DEN GEMENSAMMA FISKERIPOLI
TIKENS STYRELSEFORMER

11 06

EUROPEISKA FISKERIFONDEN
(EFF)

657 435 042

457 255 943

643 178 678

11 07

BEVARANDE, FÖRVALTNING
OCH UTNYTTJANDE AV DE
LEVANDE AKVATISKA RESUR
SERNA

52 500 000

42 167 340

49 000 000

39 500 000

49 377 955,31

39 756 418,14

11 08

KONTROLL OCH GENOMFÖR
ANDE AV DEN GEMENSAMMA
FISKERIPOLITIKEN

60 594 568

43 991 428

53 625 223

40 025 223

52 344 039,15

32 943 068,09

9 200 000

5 985 143,75

4 515 706,08

11 09

HAVSPOLITIK

5 431 284

5 600 000

Avdelning 11 – Totalt

948 592 229

p.m.

719 026 792

988 114 718

Reserver (40 01 40, 40 02 41)

52 021 983

52 021 983

13 079 514

1 000 614 212

771 048 775 1 001 194 232

6 000 000

6 355 749,62

5 132 024,27

480 230 000 630 546 678,15 290 327 041,38

806 199 272 975 156 695,43 585 469 468,11
13 079 514
819 278 786 975 156 695,43 585 469 468,11

II/478

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 11 — HAVSFRÅGOR OCH FISKE

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

11 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET HAVS
FRÅGOR OCH FISKE

11 01 01

Utgifter för personal i aktiv
tjänst inom politikområdet havs
frågor och fiske

BR

5

Reserver (40 01 40)

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

28 922 226

28 329 877

28 614 528,33

21 983

79 514

28 944 209

28 409 391

28 614 528,33

11 01 02

Extern personal och andra admi
nistrativa utgifter till stöd för
politikområdet havsfrågor och
fiske

11 01 02 01

Extern personal

5

2 496 674

2 488 462

1 465 058,86

11 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

2 956 244

2 873 993

3 130 533,—

5 452 918

5 362 455

4 595 591,86

5

2 095 707

2 071 717

2 246 504,47

Artikel 11 01 02 – Delsumma
11 01 03

Utgifter för utrustning, möbler
och tjänster för politikområdet
havsfrågor och fiske

11 01 04

Utgifter för stöd till verksamhet
inom politikområdet havsfrågor
och fiske

11 01 04 01

Strukturåtgärder inom
fiskerisektorn – Fonden för fiskets
utveckling (FFU) och Europeiska
fiskerifonden (EFF) – Ej tekniskt
driftsstöd

2

850 000

850 000

641 900,94

Förstärkning av dialogen med
fiskeindustrin och grupper som
berörs av den gemensamma
fiskeripolitiken – Administrativa
utgifter

2

200 000

200 000

146 839,48

Stöd för förvaltningen av
fiskeriresurser (insamling av
uppgifter och förbättring av
vetenskapliga utlåtanden) –
Administrativa utgifter

2

425 000

300 000

170 420,95

11 01 04 02

11 01 04 03
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

11 01 04 04

Internationella fiskeavtal – Admi
nistrativa utgifter

2

1 600 000

1 600 000

1 484 673,19

11 01 04 05

Bidrag till internationella organi
sationer – Administrativa utgifter

2

350 000

400 000

325 000,—

11 01 04 06

Inspektion och kontroll av fisket
inom och utanför unionens vat
ten – Administrativa utgifter

2

11 01 01

Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

p.m.

1 000 000,—

Artikel 11 01 04 – Delsumma

3 425 000

3 350 000

3 768 834,56

Kapitel 11 01 – Totalt

39 895 851

39 114 049

39 225 459,22

Reserver (40 01 40)

21 983

79 514

39 917 834

39 193 563

39 225 459,22

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet havsfrågor och fiske

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

11 01 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

28 922 226

28 329 877

Reserver (40 01 40)

21 983

79 514

Totalt

28 944 209

28 409 391

28 614 528,33

28 614 528,33

11 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet havsfrågor och fiske

11 01 02 01

Extern personal

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 496 674

11 01 02 11

Genomförande 2009

2 488 462

1 465 058,86

Andra administrativa utgifter

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 956 244

Genomförande 2009

2 873 993

3 130 533,00

II/480

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 11 — HAVSFRÅGOR OCH FISKE
KAPITEL 11 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HAVSFRÅGOR OCH FISKE (forts.)

11 01 03

Utgifter för utrustning, möbler och tjänster för politikområdet havsfrågor och fiske
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 095 707

Genomförande 2009

2 071 717

2 246 504,47

11 01 04

Utgifter för stöd till verksamhet inom politikområdet havsfrågor och fiske

11 01 04 01

Strukturåtgärder inom fiskerisektorn – Fonden för fiskets utveckling (FFU) och Europeiska fiskerifonden (EFF) – Ej tekniskt
driftsstöd
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

850 000

Genomförande 2009

850 000

641 900,94

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern personal vid huvudkontor (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller
inhyrd personal) som krävs för genomförandet av EFF i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1198/2006 om tekniskt
stöd.
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).
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).
Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (EUT L 223, 15.8.2006, s. 1).
11 01 04 02

Förstärkning av dialogen med fiskeindustrin och grupper som berörs av den gemensamma fiskeripolitiken – Administrativa
utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

200 000

Genomförande 2009

200 000

146 839,48

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier, expertmöten, berörda parters deltagande i särskilda möten, seminarier och
konferenser om centrala frågor som rör den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken, informationstek
nik, information och publikationer som direkt kan knytas till förverkligandet av målet för programmet eller utgifter för de åtgär
der som omfattas av denna punkt samt alla andra utgifter för tekniskt eller administrativt stöd som inte inbegriper utgifter för
offentlig myndighetsutövning och som kommer att läggas ut på entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga
tjänstekontrakt.
Rättslig grund
Se artikel 11 04 01.
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11 01 04 (forts.)

11 01 04 03

Stöd för förvaltningen av fiskeriresurser (insamling av uppgifter och förbättring av vetenskapliga utlåtanden) – Administrativa
utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

425 000

Genomförande 2009

300 000

170 420,95

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier, expertmöten, informationsteknik, 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 tjänstekontrakt.
Rättslig grund
Se artiklarna 11 07 01 och 11 07 02.

11 01 04 04

Internationella fiskeavtal – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 600 000

Genomförande 2009

1 600 000

1 484 673,19

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte inbegriper utgifter för offentlig myndighetsutövning och som kom
missionen lägger ut på entreprenad i form av tillfälliga avtal om tjänster till ömsesidig nytta för stödmottagarna och för
kommissionen.
— Utgifter för tjänsteresor för delegationer från tredjeländer till möten om förhandling om fiskeavtal och gemensamma
kommittéer.
— Utgifter för informationsteknik (både utrustning och tjänster).
— Utgifter för extern personal (kontraktsanställda, inhyrd personal eller utsända nationella experter) vid unionens delegatio
ner i tredjeländer, samt tilläggskostnader för logistik och infrastruktur, t.ex. kostnader för utbildning, möten, tjänsteresor,
informationsteknik och telekommunikation samt hyreskostnader som är direkt kopplade till att delegationerna har extern
personal vars lön betalas med anslag från denna punkt.
— Utgifter för studier, expertmöten, information och publikationer med direkt anknytning till förberedandet och genomför
andet av internationella fiskeavtal.
Rättslig grund
Se artikel 11 03 01.
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11 01 04 (forts.)

11 01 04 05

Bidrag till internationella organisationer – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

350 000

Genomförande 2009

400 000

325 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier, expertmöten, information och publikationer som direkt kan knytas till för
verkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt, samt alla andra utgifter för tekniskt eller
administrativt stöd, utom utgifter för sådan offentlig myndighetsutövning som kommissionen lagt ut på entreprenad inom
ramen för tillfälliga tjänstekontrakt.
Rättslig grund
Se artiklarna 11 03 02, 11 03 03 och 11 03 04.
11 01 04 06

Inspektion och kontroll av fisket inom och utanför unionens vatten – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

1 000 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern personal (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller inhyrd personal)
vid huvudkontoret i samband med kontroll och övervakning av fiskeverksamhet.
Rättslig grund
Se artikel 11 08 02.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 11 — HAVSFRÅGOR OCH FISKE

KAPITEL 11 02 — MARKNADERNA FÖR FISKE
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

11 02

MARKNADERNA FÖR FISKE

11 02 01

Intervention för fiskeriprodukter

11 02 01 01

Intervention för fiskeriprodukter
– Nya åtgärder

2

11 02 01 03

Förberedande åtgärd – Centrum
för övervakning av marknadspri
serna inom fiskerinäringen

2

Artikel 11 02 01 – Delsumma

Betalningar

15 000 000

—

11 244 624

1 716 900

Åtaganden

15 500 000

—

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

13 500 000 14 419 576,35 11 099 310,20

2 000 000

4 000 000,—

0,—

15 000 000

12 961 524

15 500 000

15 500 000 18 419 576,35 11 099 310,20

14 996 768

14 524 306

14 996 768

17 500 000 14 996 768,— 13 055 164,83

Artikel 11 02 03 – Delsumma

14 996 768

14 524 306

14 996 768

17 500 000 14 996 768,— 13 055 164,83

Kapitel 11 02 – Totalt

29 996 768

27 485 830

30 496 768

33 000 000 33 416 344,35 24 154 475,03

11 02 03

Fiskeprogram till förmån för
regioner i gemenskapens yttersta
randområden

11 02 03 01

Fiskeprogram till förmån för
regioner i gemenskapens yttersta
randområden – Nya åtgärder

2

Anmärkningar
I enlighet med artiklarna 18 och 154 i budgetförordningen kan inkomster som tas upp i artikel 6 7 0 i den allmänna inkomst
beräkningen föranleda ytterligare anslag under valfri punkt i detta kapitel.

11 02 01

Intervention för fiskeriprodukter

11 02 01 01

Intervention för fiskeriprodukter – Nya åtgärder
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

15 000 000

Anslag 2010

Betalningar

11 244 624

Åtaganden

15 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

13 500 000

Åtaganden

Betalningar

14 419 576,35

11 099 310,20

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeriprodukter, särskilt när det
gäller interventionsåtgärder, vidare för ersättning till producentorganisationer och för kostnader för system för kommunikation
och informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen.
Det är även avsett att täcka utgifter för utvärderingar i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 104/2000.
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 jordbrukspolitiken
(EUT L 209, 11.8.2005, s. 1).
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11 02 01 (forts.)

11 02 01 03

Förberedande åtgärd – Centrum för övervakning av marknadspriserna inom fiskerinäringen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

—

1 716 900

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

—

2 000 000

Åtaganden

Betalningar

4 000 000,00

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka införandet av ett system för att följa och övervaka prisbildnings- och prisutvärderingsprocessen
för fiskeri- och vattenbruksprodukter.
Övervakningscentrumet kommer att arbeta tillsammans med och komplettera övervakningssystemet för livsmedelspriser som
håller på att utvecklas av unionen och tillse att den stora marknaden för unionens fiskeriprodukter inte lämnas utanför det all
männa systemet för prisövervakning.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i den mening som avses i artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
11 02 03

Fiskeprogram till förmån för regioner i gemenskapens yttersta randområden

11 02 03 01

Fiskeprogram till förmån för regioner i gemenskapens yttersta randområden – Nya åtgärder
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

14 996 768

Anslag 2010

Betalningar

14 524 306

Åtaganden

14 996 768

Genomförande 2009
Betalningar

17 500 000

Åtaganden

Betalningar

14 996 768,00

13 055 164,83

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kompensationssystemet för de extra kostnaderna vid avsättningen av vissa fiskeri
produkter 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 2328/2003 av den 22 december 2003 om att upprätta ett kompensationssystem för de extra kost
nader 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 (EUT L 345, 31.12.2003, s. 34).
Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken
(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, Kanarieö
arna samt Franska Guyana och Réunion (EUT L 176, 6.7.2007, s. 1).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 11 — HAVSFRÅGOR OCH FISKE

KAPITEL 11 03 — INTERNATIONELLT FISKE OCH HAVSRÄTT
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

11 03

INTERNATIONELLT FISKE OCH
HAVSRÄTT

11 03 01

Internationella fiskeavtal

2

Reserver (40 02 41)

Betalningar

Åtaganden

92 000 000

86 683 696

147 000 000

52 000 000

52 000 000

13 000 000

144 000 000

138 683 696

160 000 000

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

147 000 000 148 081 304,05 143 247 159,05
13 000 000
160 000 000 148 081 304,05 143 247 159,05

11 03 02

Bidrag till internationella orga
nisationer

2

4 400 000

4 123 029

4 130 000

4 130 000

2 560 000,—

2 463 241,29

11 03 03

Förberedande åtgärder för nya
internationella fiskeorganisatio
ner och andra icke-obligatoriska
bidrag till internationella organi
sationer

2

5 170 000

6 370 079

9 570 000

7 800 000

7 119 226,30

3 560 080,03

11 03 04

Europeiska unionens ekonomiska
bidrag till de organ som inrättas
genom Förenta nationernas
havsrättskonvention av 1982

2

200 000

187 410

200 000

200 000

144 795,53

144 795,53

Kapitel 11 03 – Totalt

101 770 000

97 364 214

160 900 000

Reserver (40 02 41)

52 000 000

52 000 000

13 000 000

153 770 000

149 364 214

173 900 000

11 03 01

159 130 000 157 905 325,88 149 415 275,90
13 000 000
172 130 000 157 905 325,88 149 415 275,90

Internationella fiskeavtal
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

92 000 000

86 683 696

147 000 000

147 000 000 148 081 304,05

Reserver (40 02 41)

52 000 000

52 000 000

13 000 000

Totalt

144 000 000

138 683 696

160 000 000

Åtaganden

11 03 01

Betalningar

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

143 247 159,05

13 000 000
160 000 000 148 081 304,05

143 247 159,05

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter till följd av de fiskeavtal som unionen eller gemenskapen förhandlat fram eller avser att
förnya eller förhandla om med tredjeland.
Dessutom kan unionen förhandla fram nya avtal om fiskepartnerskap som måste finansieras under den här budgetposten.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den
gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete (EUT L 160, 14.6.2006, s. 1).
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Förordningar och beslut om ingående av avtal eller protokoll om fiske mellan unionen/gemenskapen och regeringarna för föl
jande länder:
Länder

Förordning

Datum

EGT/EUT

Giltighetstid

Argentina (p.m.)

Förordning (EEG) nr 3447/93

28 september 1993

L 318, 20.12.1993

24.5.1994–23.5.1999

Förordning (EEG) nr 2321/90

24 juli 1990

L 212, 9.8.1990

ändrad genom förordning (EG)
nr 1927/2004

21 oktober 2004

L 332, 6.11.2004

1.7.2004–30.6.2005

Förordning (EG) nr 2027/2006

19 december 2006

L 414, 30.12.2006

1.9.2006–31.8.2011

Förordning (EEG) nr 1494/88

3 maj 1988

L 137, 2.6.1988

Förordning (EG) nr 1660/2005
Beslut 2010/783/EU

6 oktober 2005
29 november 2010

L 267, 12.10.2005
L 335, 18.12.2010

Förordning (EEG) nr 3939/90

19 december 1990

L 379, 31.12.1990

Förordning (EG) nr 722/2001

4 april 2001

L 102, 12.4.2001

1.7.2000–30.6.2003

ändrad genom förordning (EG)
nr 154/2004

26 januari 2004

L 27, 30.1.2004

1.7.2003–30.6.2004

ändrad genom förordning (EG)
nr 953/2005

25 juni 2005

L 164, 21.6.2005

1.7.2004–30.6.2007

Förordning (EG) nr 242/2008

17 mars 2008

L 75, 18.3.2008

1.7.2007–30.6.2013

Förordning (EG) nr 2469/98

9 november 1998

L 308, 18.11.1998

Förordning (EG) nr 580/2002

25 mars 2002

L 89, 5.4.2002

3.12.2001–2.12.2005

Förordning (EG) nr 450/2007

16 april 2007

L 109, 26.4.2007

3.12.2005–2.12.2011

Förordning (EEG) nr 223/85
och

29 januari 1985

L 29, 1.2.1985

ändrad genom förordning (EG)
nr 1575/2001

25 juni 2001

L 209, 2.8.2001

1.1.2001–31.12.2006

Förordning (EG) nr 753/2007

28 juni 2007

L 172, 30.6.2007

1.1.2007–31.12.2012

ändrad genom förordning (EG)
nr 829/2004

26 april 2004

L 127, 29.4.2004

16.6.2003–15.6.2006

Beslut 2001/179/EG

26 februari 2001

L 66, 8.3.2001

16.6.2003–15.6.2006

ändrat genom förordning (EG)
nr 829/2004

26 april 2004

L 127, 29.4.2004

15.6.2006–14.6.2007

ändrat genom förordning (EG)
nr 1491/2006

10 oktober 2006

L 279, 11.10.2006

Förordning (EG) nr 241/2008

17 mars 2008

L 75, 18.3.2008

Förordning (EEG) nr 1966/84

28 juni 1984

L 188, 16.7.1984

Förordning (EEG) nr 971/83

28 mars 1983

L 111, 27.4.1983

ändrad genom förordning (EG)
nr 830/2004

26 april 2004

L 127, 29.4.2004

Inget protokoll i kraft för
närvarande
Kap Verde

Komorerna

Elfenbenskusten

Gabon

Grönland

1.1.2005–31.12.2010

förordning (EEG) nr 224/85

Guinea-Bissau

Ekvatorialguinea
(p.m.)

Förordning (EEG) nr 2213/80

16.6.2007–15.6.2011

(upphävd sedan juni 2001)
Republiken Gui
nea

1.1.2004–31.12.2008
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Länder

Förordning

Datum

EGT/EUT

Giltighetstid

Beslut 2009/473/EG
upphävt genom beslut
2009/1016/EU
Inget protokoll har trätt i kraft

28 maj 2009
22 december 2009

L 156, 19.6.2009
L 348, 29.12.2009

1.1.2009–31.12.2012

Förordning (EG) nr 874/2003

6 maj 2003

L 126, 22.5.2003

16.9.2003–15.9.2006

Förordning (EG) nr 893/2007

23 juli 2007

L 205, 7.8.2007

16.9.2006–15.6.2012

Förordning (EEG) nr 780/86

24 februari 1986

ändrad genom förordning (EG)
nr 2562/2001

17 december 2001

L 344, 28.12.2001

21.5.2001–20.5.2004

förlängd genom förordning (EG)
nr 555/2005

17 februari 2005

L 94, 13.4.2005

1.1.2004–31.12.2006

Förordning (EG) nr 31/2008
Förhandlingar om förlängning
planerade till andra halvåret
2011

15 november 2007

L 15, 18.1.2008

1.1.2007–31.12.2012

ändrad genom förordning (EG)
nr 444/2001

26 februari 2001

L 64, 6.3.2001

3.12.1999–2.12.2002

förlängd genom förordning (EG)
nr 2003/2004

21 oktober 2004

L 348, 24.11.2004

3.12.2003–2.12.2007

Förordning (EEG) nr 408/97

24 februari 1997

L 62, 4.3.1997

ändrad genom förordning (EG)
nr 2528/2001

17 december 2001

L 341, 22.12.2001

1.8.2001–31.7.2006

Förordning (EG) nr 1801/2006

30 november 2006

L 343, 8.12.2006

1.8.2006–31.7.2008

Förordning (EG) nr 704/2008
Förhandlingar om förlängning
planerade till 2011

15 juli 2008

L 203, 31.7.2008

1.8.2008–31.7.2012

Förordning (EG) nr 805/2006
Inget protokoll i kraft för närva
rande
Ett nytt avtal paraferades den
7 maj 2010 – lagstiftningsförfa
rande pågår

25 april 2006

L 151, 6.6.2006

26.2.2007–25.2.2010

Marocko

Förordning (EG) nr 764/2006
Förhandlingar om förlängning
planerade till 2011

22 maj 2006

L 141, 29.5.2006

27.2.2007–28.2.2011 (1)

Moçambique

Förordning (EG) nr 2329/2003
Förhandlingar om förlängning
planerade till första halvåret
2011

22 december 2003

L 345, 31.12.2003

1.1.2004–31.12.2006

Förordning (EG) nr 1446/2007

22 november 2007

L 331, 17.12.2007

1.1.2007–31.12.2011

Förordning (EEG) nr 477/84
Inget protokoll i kraft för
närvarande
Ett nytt avtal paraferades den
15 juli 2010 – lagstiftningsför
farande pågår

21 februari 1984

L 54, 25.2.1984

Kiribati

Madagaskar

Mauritius

Förordning (EEG) nr 1616/89

Inget protokoll i kraft för
närvarande
Mauretanien

Mikronesien

São Tomé och
Príncipe
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Länder

Senegal (p.m.)

Seychellerna

Salomonöarna
Tanzania (p.m.)

Förordning

Datum

EGT/EUT

Giltighetstid

ändrad genom förordning (EG)
nr 2348/2002
ändrad genom förordning (EG)
nr 1124/2006
Förordning (EG) nr 894/2007
Förhandlingar om förlängning
av protokollet är planerade till
första halvåret 2010.
Förordning (EEG) nr 2212/80
senast ändrad genom förord
ning (EG) nr 2323/2002
Inget protokoll i kraft för
närvarande
Förordning (EEG) nr 1708/87
senast ändrad genom förord
ning (EG) nr 923/2002
ersatt av förordning (EG)
nr 115/2006
Förordning (EG) nr 1562/2006
Förordning (EG) nr 480/2008
Förordning (EG) nr 563/2006
Beslut 2010/763/EU
Förslaget till avtal har dragits
tillbaka

9 december 2002

L 351, 28.12.2002

1.6.2002–31.5.2005

11 juli 2006

L 200, 22.7.2006

1.6.2005–31.5.2006

23 juli 2007

L 205, 7.8.2007 och
L 330, 15.12.2007

1.6.2006–31.5.2010

27 juni 1980
16 december 2002

L 226, 29.8.1980
L 349, 24.12.2002

15 juni 1987
30 maj 2002

L 160, 20.6.1987
L 144, 1.6.2002

18.1.2002–17.1.2005

23 januari 2006

L 21, 25.1.2006

18.1.2005–17.1.2011

5 oktober 2006
26 maj 2008
13 mars 2006
6 december 2010

L 290, 20.10.2006
L 141, 31.5.2008
L 105, 13.4.2006
L 324, 9.12.2010

18.1.2005–17.1.2011
9.10.2006–8.10.2009

1.7.2002–30.6.2006

(1) Protokollet avseende avtalet med Marocko var ursprungligen planerat att löpa från den 1 mars 2006 till den 28 februari 2010. På grund av för
senad ratificering trädde det i kraft den 27 februari 2007 och löper under fyra år från detta datum.
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11 03 02

Bidrag till internationella organisationer
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

4 400 000

Anslag 2010

Betalningar

4 123 029

Åtaganden

4 130 000

Genomförande 2009
Betalningar

4 130 000

Åtaganden

2 560 000,00

Betalningar

2 463 241,29

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera ett aktivt deltagande från unionens sida i följande internationella fiskeorganisationer vars
uppgift är att sörja för ett långsiktigt bevarande och ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i öppna havet:
— CCAMLR (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]).
— Nasco (North Atlantic Salmon Conservation Organization) (rådets beslut 82/886/EEG av den 13 december 1982 om anta
gande av konventionen om bevarande av laxbestånden i Nordatlanten [EGT L 378, 31.12.1982, s. 24]).
— Iccat (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]).
— Neafc (North-East Atlantic Fisheries Commission) (rådets beslut 81/608/EEG av den 13 juli 1981 om antagande av kon
ventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten [EGT L 227, 12.8.1981, s. 21]).
— FAO (rådets beslut av den 25 november 1991 om Europeiska gemenskapens anslutning till FAO) och FAO-organ, Fiske
rikommittén för östra Centralatlanten (CEPAC) och Fiskerikommissionen för västra Centralatlanten (WECAF).
— Nafo (Northwest Atlantic Fisheries Organization) (rådets förordning (EEG) nr 3179/78 av den 28 december 1978 om Euro
peiska ekonomiska gemenskapens antagande av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlan
tens västra del [EGT L 378, 30.12.1978, s. 1]).
— IOTC (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]).
— AKFM (rådets beslut 98/416/EG av den 16 juni 1998 om Europeiska gemenskapens anslutning till Allmänna kommissio
nen för fiske i Medelhavet [EGT L 190, 4.7.1998, s. 34]).
— Seafo (South East Atlantic Fisheries Organisation) (rådets beslut 2002/738/EG av den 22 juli 2002 om ingående på Euro
peiska gemenskapens vägnar av konventionen om bevarande och förvaltning av fiskeresurser i Sydostatlanten [EGT L 234,
31.8.2002, s. 39]).
— Swafo (det multilaterala avtalet om bevarande av den marina faunan och floran i det öppna havet i Sydvästatlanten) för
handlingsmandat nr 13428/97.
— Siofa (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]).
— WCPFC (Fiskerikommissionen för västra och mellersta Stilla havet, f.d. MHLC) (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]).
— AIDCP (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]).
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— IATTC (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 konven
tion mellan Amerikas förenta stater och Republiken Costa Rica [EUT L 224, 16.8.2006, s. 22]).
— Avtal för att bevara och förvalta bestånden av svärdfisk i sydöstra Stilla havet, förhandlingsmandat under utarbetande.
— Den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet, förhandlingsmandat under utarbetande.
— Konventionen om Berings sund.
Anslaget ska särskilt täcka
— utgifter för unionens obligatoriska bidrag till de internationella fiskeorganisationernas budgetar,
— unionens medlemskap i och finansiering av FAO:s fiskerisektion.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den
gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete (EUT L 160, 14.6.2006, s. 1).
11 03 03

Förberedande åtgärder för nya internationella fiskeorganisationer och andra icke-obligatoriska bidrag till internationella
organisationer
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

5 170 000

Anslag 2010

Betalningar

6 370 079

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

9 570 000

7 800 000

Åtaganden

7 119 226,30

Betalningar

3 560 080,03

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera följande:
— Förberedande åtgärder för nya internationella fiskeorganisationer (fiskeavtalet för södra Indiska oceanen och den regionala
fiskeorganisationen för södra Stilla havet).
— Internationella fiskeorganisationer i vilka unionen har observatörsstatus (artikel 217 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt):
— Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk (IATTC).
— Internationella valfångstkommissionen (IWC).
— 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.
Detta anslag är även avsett att täcka kostnader för bland annat
— finansiering av anmälningsavgifter i samband med möten i internationella fiskeorganisationer i vilka unionen har
observatörsstatus,
— 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,

15.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

II/491
KOMMISSIONEN
AVDELNING 11 — HAVSFRÅGOR OCH FISKE

KAPITEL 11 03 — INTERNATIONELLT FISKE OCH HAVSRÄTT (forts.)

11 03 03 (forts.)

— finansiellt bidrag till verksamhet (arbetsmöten, informella och extraordinarie möten mellan de fördragsslutande parterna)
som stöder unionens intressen i de internationella fiskeorganisationerna och förstärker samarbetet med de partner som är
medlemmar i dessa organisationer och med vilka gemenskapen har förbindelser på detta område. Detta anslag kan även
täcka utgifter för att företrädare från tredjeland deltar i förhandlingar och möten i internationella forum och organisationer
när deras närvaro är nödvändig för unionens intressen,
— stöd till regionala organ med deltagande av kuststaterna i det berörda delområdet.
I detta sammanhang berörs bl.a. följande organisationer:
— CCAMLR (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]).
— Nasco (North Atlantic Salmon Conservation Organization) (rådets beslut 82/886/EEG av den 13 december 1982 om anta
gande av konventionen om bevarande av laxbestånden i Nordatlanten [EGT L 378, 31.12.1982, s. 24]).
— Iccat (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]).
— Neafc (North-East Atlantic Fisheries Commission) (rådets beslut 81/608/EEG av den 13 juli 1981 om antagande av kon
ventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten [EGT L 227, 12.8.1981, s. 21]).
— FAO (rådets beslut av den 25 november 1991 om Europeiska gemenskapens anslutning till FAO).
— Nafo (Northwest Atlantic Fisheries Organization) (rådets förordning (EEG) nr 3179/78 av den 28 december 1978 om Euro
peiska ekonomiska gemenskapens antagande av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlan
tens västra del [EGT L 378, 30.12.1978, s. 1]).
— IOTC (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]).
— AKFM (rådets beslut 98/416/EG av den 16 juni 1998 om Europeiska gemenskapens anslutning till Allmänna kommissio
nen för fiske i Medelhavet [EGT L 190, 4.7.1998, s. 34]).
— Fiskerikommittén för östra Centralatlanten (Cepac).
— Fiskerikommittén för västra Centralatlanten (Copaco).
— Seafo (South East Atlantic Fisheries Organisation) (rådets beslut 2002/738/EG av den 22 juli 2002 om ingående på Euro
peiska gemenskapens vägnar av konventionen om bevarande och förvaltning av fiskeresurser i Sydostatlanten – Konven
tion om bevarande och förvaltning av fiskeresurser i Sydostatlanten [EGT L 234, 31.8.2002, s. 39]).
— Swafo (det multilaterala avtalet om bevarande av den marina faunan och floran i det öppna havet i Sydvästatlanten) för
handlingsmandat nr 13428/97.
— Siofa (rådets beslut 2008/780/EG av den 29 september 2008 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av fiske
avtalet för södra Indiska oceanen [EUT L 268, 9.10.2008, s. 27]).
— WCPFC (Fiskerikommissionen för västra och mellersta Stilla havet, f.d. MHLC) (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]).
— AIDCP (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]).
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— IATTC (rådets beslut 2006/539/EG av den 22 maj 2006 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av konven
tionen om förstärkning av den interamerikanska tropiska tonfiskkommission som inrättades genom 1949 års konvention
mellan Amerikas förenta stater och Republiken Costa Rica [EUT L 224, 16.8.2006, s. 22]).
— Avtal för att bevara och förvalta bestånden av svärdfisk i sydöstra Stilla havet, förhandlingsmandat under utarbetande.
— Den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet, förhandlingsmandat under utarbetande.
— Konventionen om Berings sund.
— Corep (Comité Régional des Pêches – Guineabukten).
— CRSP (Commission Sous-Régionale des Pêches – Västafrika).
— IOC/COI (Commission de l’Océan Indien – Indiska oceanen).
— Andra internationella organisationer som kan tänkas vara inblandade i genomförandet av regionala program för övervak
ning, fiske och maritim förvaltning, särskilt i Västafrika och i västra Stilla havet.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 d i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den
gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete (EUT L 160, 14.6.2006, s. 1).
11 03 04

Europeiska unionens ekonomiska bidrag till de organ som inrättas genom Förenta nationernas havsrättskonvention av 1982
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

200 000

Anslag 2010

Betalningar

187 410

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

200 000

200 000

Åtaganden

144 795,53

Betalningar

144 795,53

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka Europeiska unionens ekonomiska bidrag till de organ som inrättas genom Förenta nationernas
havsrättskonvention, särskilt den internationella havsbottenmyndigheten och den internationella havsrättsdomstolen.
Rättslig grund
Rådets beslut 98/392/EG av den 23 mars 1998 om Europeiska gemenskapens ingående av Förenta nationernas havsrättskon
vention 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 förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den
gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete (EUT L 160, 14.6.2006, s. 1).
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Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

11 04

DEN GEMENSAMMA FISKERIPO
LITIKENS STYRELSEFORMER

11 04 01

Förstärkning av dialogen med
fiskeindustrin och grupper som
berörs av den gemensamma fis
keripolitiken

2

Kapitel 11 04 – Totalt

11 04 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

6 400 000

5 434 902

6 200 000

6 000 000

6 355 749,62

5 132 024,27

6 400 000

5 434 902

6 200 000

6 000 000

6 355 749,62

5 132 024,27

Förstärkning av dialogen med fiskeindustrin och grupper som berörs av den gemensamma fiskeripolitiken
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

6 400 000

Anslag 2010

Betalningar

5 434 902

Åtaganden

6 200 000

Genomförande 2009
Betalningar

6 000 000

Åtaganden

6 355 749,62

Betalningar

5 132 024,27

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att, inom ramen för en handlingsplan för att stärka dialogen med fiskeindustrin och dem som berörs av
den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken, finansiera
— stöd till regionala rådgivande nämnder för att täcka driftskostnader samt kostnader för tolkning och översättning i sam
band med nämndernas sammanträden,
— stöd till europeiska branschorganisationer för anordnande av förberedande interna samordningsmöten inför möten i råd
givande kommittén för fiske och vattenbruk, inbegripet deltagande av företrädare för den rådgivande kommittén i regio
nala rådgivande nämnders sammanträden för att säkerställa att dessa nämnders verksamhet samordnas med den rådgivande
kommitténs verksamhet,
— 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 regionala rådgivande nämndernas arbete med ett ekonomiskt bidrag och
genom att delta i sammanträden, förbereda relevanta handlingar och se till att nämndernas samtliga synpunkter inkluderas när
ny lagstiftning utarbetas. Om kommissionen inte eller bara delvis inkluderar de regionala rådgivande nämndernas synpunkter,
ska kommissionen förklara varför och var den avviker från nämndernas synpunkter. Människor som arbetar inom fiskerisek
torn och andra intressegrupper kommer att i högre grad involveras i den gemensamma fiskeripolitiksprocessen, så att större
hänsyn tas till särskilda regionala särdrag.
Dessutom kommer kommissionen att införa större flexibilitet och göra de regler som styr de regionala rådgivande nämndernas
finansiella verksamhet tydligare och mer transparenta, för att undanröja de brister som för närvarande hindrar dessa nämnder
från att utnyttja samtliga anslagna budgetmedel.
En del av anslaget är också öronmärkt för informations- och kommunikationsåtgärder som hänger samman med den gemen
samma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken, liksom kommunikationsverksamhet som riktar sig till de berörda par
terna. Man kommer att fortsätta med insatserna för att informera intressenter och specialiserade medier i de nya medlemsstaterna,
och i de länder som kommer att ansluta sig till unionen i nästa utvidgning, om den gemensamma fiskeripolitiken och den inte
grerade havspolitiken.
Detta anslag kan även täcka finansiering av samarbete och utbildningsseminarier för tredjeländer i kampen mot olagligt, orap
porterat och oreglerat fiske.
Eventuella inkomster kan föranleda ytterligare anslag i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.
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Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom
ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (EGT L 358, 31.12.2002, s. 59).
Rådets beslut 2004/585/EG av den 19 juli 2004 om inrättande av regionala rådgivande nämnder inom ramen för den gemen
samma fiskeripolitiken (EUT L 256, 3.8.2004, s. 17).
Rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den
gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete (EUT L 160, 14.6.2006, s. 1).
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 d i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

11 06

EUROPEISKA FISKERIFONDEN
(EFF)

11 06 01

Slutförande av Fonden för fiskets
utveckling (FFU) – Mål 1
(2000–2006)

2

p.m.

14 899 127

p.m.

Slutförande av specialprogrammet
för fred och försoning i Nordirland
och i Irlands gränsområde
(2000–2006)

2

p.m.

161 978

p.m.

p.m.

0,—

0,—

11 06 03

Slutförande av tidigare program –
Tidigare mål 1 och 6 (före 2000)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

60 600,79

11 06 04

Slutförande av Fonden för fiskets
utveckling (FFU) – Utanför mål 1områden (2000–2006)

2

p.m.

0,—

11 122 377,21

11 06 05

Slutförande av tidigare program –
Tidigare mål 5a (före 2000)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

11 06 06

Slutförande av tidigare program –
Initiativ före 2000

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

11 06 07

Avslutande av Fonden för fiskets
utveckling (FFU) – Tekniskt
driftsstöd och innovativa åtgärder
(2000–2006)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

8 197,50

Slutförande av tidigare program –
Tidigare tekniskt driftsstöd och
innovativa åtgärder (före 2000)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

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

Europeiska fiskerifonden (EFF) –
Tekniskt driftsstöd

2

4 230 557

3 279 682

4 116 506

3 900 000

3 564 291,15

1 057 834,20

11 06 12

Europeiska fiskerifonden (EFF) –
Konvergensmål

2

496 297 184

325 438 159

485 174 453

335 700 000

476 025 821,— 108 408 148,79

11 06 13

Europeiska fiskerifonden (EFF) –
Utanför konvergensmålet

2

156 907 301

108 510 621

153 887 719

111 900 000

150 956 566,—

657 435 042

457 255 943

643 178 678

480 230 000 630 546 678,15 290 327 041,38

11 06 02

11 06 08

11 06 09

Kapitel 11 06 – Totalt

4 966 376

p.m.

25 700 000

3 030 000

0,— 103 048 251,60

66 621 631,29

Anmärkningar
I artikel 39 i förordning (EG) nr 1260/1999 föreskrivs finansiella korrigeringar vars eventuella inkomster ska föras in i
punkt 6 5 0 0 i inkomstberäkningen. Dessa inkomster får ge upphov till ytterligare anslag enligt artikel 18 i budgetförord
ningen i de fall detta bedöms vara nödvändigt för att täcka risker för att tidigare beslutade korrigeringar behöver upphävas eller
reduceras.
I förordning (EG) nr 1260/1999 anges på vilka villkor förskott ska återbetalas, där detta inte har till effekt att strukturfondernas
totala finansiering av åtgärderna reduceras. De eventuella inkomsterna från återbetalning av förskott, som förs upp under
punkt 6 1 5 7 i inkomstberäkningen, ska ge upphov till ytterligare anslag i enlighet med artiklarna 18 och 157 i
budgetförordningen.
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Åtgärder för bedrägeribekämpning finansieras genom artikel 24 02 01.
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).
Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (EUT L 223, 15.8.2006, s. 1).
Referensrättsakter
Europeiska rådets slutsatser i Berlin den 24 och 25 mars 1999.

11 06 01

Slutförande av Fonden för fiskets utveckling (FFU) – Mål 1 (2000–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

14 899 127

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

Åtaganden

25 700 000

Betalningar

0,—

103 048 251,60

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att genom FFU finansiera utestående åtaganden inom ramen för mål 1 till de åtaganden som ingåtts för
programperioden 2000–2006.
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 2792/1999 av den 17 december 1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd
inom fiskerisektorn (EGT L 337, 30.12.1999, s. 10).

11 06 02

Slutförande av specialprogrammet för fred och försoning i Nordirland och i Irlands gränsområde (2000–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

161 978

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Specialprogrammet för fred och försoning är avsett att täcka finansieringen av utestående åtaganden från 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), särskilt artikel 2.4.
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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.
11 06 03

Slutförande av tidigare program – Tidigare mål 1 och 6 (före 2000)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

60 600,79

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att genom FFU finansiera utestående åtaganden från föregående programperiod när det gäller tidigare mål 1
och mål 6.
Rättslig grund
Rådets förordning (EEG) nr 4028/86 av den 18 december 1986 om gemenskapsåtgärder för att förbättra och anpassa struktu
rerna 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 samord
ningen 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 (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).
11 06 04

Slutförande av Fonden för fiskets utveckling (FFU) – Utanför mål 1-områden (2000–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

4 966 376

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

3 030 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

11 122 377,21

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att genom FFU finansiera utestående åtaganden från programperioden 2000–2006, vad avser 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 2792/1999 av den 17 december 1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd
inom fiskerisektorn (EGT L 337, 30.12.1999, s. 10).
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Slutförande av tidigare program – Tidigare mål 5a (före 2000)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera utestående åtaganden från föregående programperiod för tidigare mål 5a ”Fiske” genom FFU,
inklusive åtgärder som finansieras enligt artikel 4 i förordning (EEG) nr 2080/93.
Rättslig grund
Rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samord
ningen 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 (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).
11 06 06

Slutförande av tidigare program – Initiativ före 2000
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att genom FFU finansiera de utestående åtagandena från tidigare gemenskapsinitiativ före programperio
den 2000–2006.
Rättslig grund
Rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samord
ningen 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).
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 pro
gram som medlemsstaterna uppmanas föreslå inom ramen för ett gemenskapsinitiativ som gäller regioner i randområden
(Regis II) (EGT C 180, 1.7.1994, s. 44).
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Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjerna för de operativa pro
gram som medlemsstaterna uppmanas föreslå inom ramen för ett gemenskapsinitiativ som gäller utvecklingen av gränsområ
den, 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 fastställande av riktlinjerna för ett initiativ inom
ramen för det särskilda stödprogrammet för fred och försoning i Nordirland och de angränsande grevskapen i Irland (program
met Peace I) (EGT C 186, 20.7.1995, s. 3).
Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén 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 07

Avslutande av Fonden för fiskets utveckling (FFU) – Tekniskt driftsstöd och innovativa åtgärder (2000–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

8 197,50

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att genom FFU finansiera utestående åtaganden från programperioden 2000–2006 för tekniskt stöd och
innovativa åtgärder enligt artiklarna 22 och 23 i förordning (EG) nr 1260/1999. Innovativa åtgärder omfattar studier, pilot
projekt och utbyte av erfarenheter. De syftade främst till att förbättra kvaliteten på insatser inom ramen för strukturfonderna.
Det tekniska stödet omfattade de förberedelser och den övervakning, utvärdering, kontroll och förvaltning som krävdes för att
genomföra FFU:s åtgärder. Anslaget fick särskilt användas för att finansiera
— stödutgifter (representationskostnader, utbildning, möten, resor),
— utgifter för information och publicering,
— utgifter för it-hjälpmedel och telekommunikationer,
— tjänsteavtal,
— subventioner.
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).
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).
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Slutförande av tidigare program – Tidigare tekniskt driftsstöd och innovativa åtgärder (före 2000)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för FFU:s åtaganden under tidigare programperioder för innovation, förberedelser, kon
troll eller utvärdering och eventuella liknande tekniska stödåtgärder enligt de relevanta förordningarna. Det 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 åtgär
der för vilka motsvarande betalningsbemyndiganden inte är tillgängliga eller föreskrivna i programmen för perioden 2000–2006.
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 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samord
ningen 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 fiske
ripolitiken (EGT L 261, 20.10.1993, s. 1).
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).
11 06 09

Särskilda åtgärder för att främja omställning av de fartyg och de fiskare som fram till och med 1999 var beroende av fis
keavtalet med Marocko
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

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, skal
djursodlingar och vattenbruk som drabbats av oljeföroreningarna.
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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-, skaldjursoch vattenbrukssektorerna i Spanien som drabbats av oljeläckaget från fartyget Prestige (EGT L 358, 31.12.2002, s. 81).
11 06 11

Europeiska fiskerifonden (EFF) – Tekniskt driftsstöd
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

4 230 557

Åtaganden

3 279 682

Genomförande 2009
Betalningar

4 116 506

3 900 000

Åtaganden

3 564 291,15

Betalningar

1 057 834,20

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för EFF-finansierat tekniskt stöd, som beskrivs i artikel 46 i förordning (EG)
nr 1198/2006. Det tekniska stödet omfattar studier, utvärderingar, åtgärder inriktade på partner, åtgärder för att sprida infor
mation 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.
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

Europeiska fiskerifonden (EFF) – Konvergensmål
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

496 297 184

Anslag 2010

Betalningar

325 438 159

Åtaganden

485 174 453

Genomförande 2009
Betalningar

335 700 000

Åtaganden

476 025 821,00

Betalningar

108 408 148,79

Anmärkningar
Detta anslag är avsätt att täcka de operativa programmen inom ramen för Europeiska fiskerifondens (EFF) konvergensmål för
programperioden 2007–2013.
Särskild tonvikt ska läggas på den ekonomiska diversifieringen av områden som påverkas av en nedgång i fiskeverksamheten,
vid anpassning av flottkapaciteten och vid förnyelse av flottan, utan att detta medför en ökning av fiskeansträngningen, samt en
hållbar utveckling av fiskeområden.
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De åtgärder som finansieras genom denna artikel ska särskilt beakta behovet av att skapa hållbar jämvikt mellan flottkapacite
ten och de tillgängliga resurserna och av att främja en arbetsmiljö präglad av säkerhet inom fiskerinäringen.
Detta anslag är även avsett att finansiera 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 13

Europeiska fiskerifonden (EFF) – Utanför konvergensmålet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

156 907 301

Anslag 2010

Betalningar

108 510 621

Åtaganden

153 887 719

Genomförande 2009
Betalningar

111 900 000

Åtaganden

150 956 566,00

Betalningar

66 621 631,29

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bidrag från Europeiska fiskerifonden utanför konvergensmålen till de åtaganden som ingåtts för
programperioden 2007–2013.
Särskild tonvikt ska läggas på den ekonomiska diversifieringen av områden som påverkas av en nedgång i fiskeverksamheten,
vid anpassning av flottkapaciteten och vid förnyelse av flottan, utan att detta medför en ökning av fiskeansträngningen, samt en
hållbar utveckling av fiskeområden.
Åtgärder som finansieras under denna artikel ska särskilt beakta behovet av att främja en arbetsmiljö präglad av säkerhet inom
fiskerinäringen.
Detta anslag är även avsett att finansiera 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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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

11 07

BEVARANDE, FÖRVALTNING
OCH UTNYTTJANDE AV DE
LEVANDE AKVATISKA RESUR
SERNA

11 07 01

Stöd för förvaltningen av fiskeri
resurser (insamling av uppgifter)

2

11 07 02

Stöd för förvaltningen av fiskeri
resurser (förbättring av de veten
skapliga utlåtandena)

2

Kapitel 11 07 – Totalt

11 07 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

48 000 000

38 887 658

Åtaganden

44 000 000

4 500 000

3 279 682

5 000 000

52 500 000

42 167 340

49 000 000

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

35 000 000 43 898 632,31 37 382 743,37

4 500 000

5 479 323,—

2 373 674,77

39 500 000 49 377 955,31 39 756 418,14

Stöd för förvaltningen av fiskeriresurser (insamling av uppgifter)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

48 000 000

Anslag 2010

Betalningar

38 887 658

Åtaganden

44 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

35 000 000

Åtaganden

Betalningar

43 898 632,31

37 382 743,37

Anmärkningar
Detta anslag täcker
— det ekonomiska bidraget från unionen för de utgifter som medlemsstaterna har för insamling, hantering och användning
av uppgifter inom ramen för de fleråriga nationella programmen,
— finansieringen av studier och pilotprojekt som genomförs av kommissionen, om lämpligt i samarbete med medlemssta
terna, och som är nödvändiga för att bevara, förvalta och utnyttja de levande akvatiska resurserna inom ramen för den
gemensamma fiskeripolitiken.
Syftet med detta anslag är att täcka kostnaderna för att undersöka möjligheten att inrätta ett unionsomfattande offentligt mil
jömärkningssystem för fiskeri- och vattenbruksprodukter samt att fastställa specifikationer för denna miljömärkning.
Syftet med detta anslag är följande:
— Att granska vilka kriterier fiskeri- och vattenbruksprodukter skulle behöva uppfylla för att bli miljömärkta.
— Att fastställa specifikationer för en miljömärkning som konsumenterna kan lita på.
— Att fastställa de bästa administrativa förfarandena för certifieringssystemet.
Syftet med detta anslag är även att samla in befintlig information om selektiva fiskeredskap som bidrar till att minska bifångster
och att sprida denna information bland fiskare. Det sker stora framsteg när det gäller selektiva fiskeredskap, men många av dessa
projekt och forskningsrön tillämpas endast i vissa regioner och är därmed inte kända för det stora flertalet fiskare. Icke-statliga
organisationer har lanserat initiativ för att upprätta kataloger över rekommenderade fiskeredskap, särskilt för fiske efter platt
fisk. Syftet är att upprätta mer mångsidiga sådana kataloger för fiske med trål och fasta bottengarn och att vidta nödvändiga
åtgärder för att främja dessa kataloger inom olika fiskargrupper.
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Målet med anslaget är också att skapa en resultatinriktad plattform för berörda parter som leds av en professionell ordförande.
Plattformen är öppen för forskare och Europeiska kommissionen, och införs som ett ”fysiskt” komplement till den virtuella platt
form som kommer att tas i drift 2010/2011. (Se också EUT 2010/S 75-111249, 17.4.2010, http://ted.europa.eu/udl?uri=
TED:NOTICE:111249-2010:TEXT:EN:HTML) Plattformen har följande syften:
— Att bedöma hur ändamålsenligt och kostnadseffektivt det är att vidta undantagsåtgärder enligt artikel 9 i Europaparlamen
tets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (kodifierad version)
(EUT L 20, 26.1.2010, s. 7) för att förhindra de allvarliga skador på fisket som skarven orsakar.
— Att diskutera hur rovfåglar påverkar fisket, faunan och floran.
— Att diskutera modern praxis för viltförvaltning.
Plattformen bör anordna möten fyra gånger om året. Målet vore att nå ett samförstånd om ”bästa praxis”. Dessutom är för
hoppningen att man ska kunna tillhandahålla ett ”genomförbarhetstest” eller en metod för ”bästa praxis” som inspiration för
andra fall av konflikter som inbegriper djur, växter och människor.
Plattformen är en uppföljning av punkt 6 i Europaparlamentets resolution av den 4 december 2008 om utarbetandet av en euro
peisk förvaltningsplan för skarvar för att minska skarvarnas allt större inverkan på fiskebestånden, fisket och vattenbruket
(EUT C 21 E, 28.1.2010, s. 11) i vilken Europaparlamentet uppmanade kommissionen att inrätta en arbetsgrupp med uppgift
att under ett år genomföra en systematisk kostnads-nyttoanalys av möjliga skarvförvaltningsåtgärder på medlemsstatsnivå samt
utvärdera deras rimlighet enligt logiska och vetenskapliga kriterier och avge en rekommendation. Arbetsgruppens sammansätt
ning ska spegla i vilken utsträckning de berörda parterna påverkas av problemet.

Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1543/2000 av den 29 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsram för insamling och förvalt
ning av uppgifter av grundläggande betydelse för den gemensamma fiskeripolitiken (EGT L 176, 15.7.2000, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den
gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete (EUT L 160, 14.6.2006, 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 fiskeri
politiken (EUT L 60, 5.3.2008, s. 1).

Referensrättsakter
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 fiskerisek
torn 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).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 11 — HAVSFRÅGOR OCH FISKE

KAPITEL 11 07 — BEVARANDE, FÖRVALTNING OCH UTNYTTJANDE AV DE LEVANDE AKVATISKA RESURSERNA (forts.)

11 07 02

Stöd för förvaltningen av fiskeriresurser (förbättring av de vetenskapliga utlåtandena)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

4 500 000

Anslag 2010

Betalningar

3 279 682

Åtaganden

5 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

4 500 000

Åtaganden

5 479 323,00

Betalningar

2 373 674,77

Anmärkningar
Detta anslag ska täcka följande:
— Utgifter för partnerskapskontrakt med nationella forskningsinstitutioner för tillhandahållande av vetenskapliga utlåtanden.
— Utgifter för 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 fiskeresurserna.
— Ersättning till ledamöter i vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen och till experter inbjudna
av kommittén för deltagande i och arbete i samband med arbetsgrupper och plenarsessioner.
— Ersättning till oberoende experter som förser kommissionen med vetenskaplig rådgivning eller som utbildar tjänstemän eller
berörda aktörer i hur de vetenskapliga utlåtandena ska tolkas.
— Bidrag till internationella organ med ansvar för bedömning av bestånd och för tillhandahållandet av vetenskapliga
utlåtanden.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1543/2000 av den 29 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsram för insamling och förvalt
ning av uppgifter av grundläggande betydelse för den gemensamma fiskeripolitiken (EGT L 176, 15.7.2000, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom
ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (EGT L 358, 31.12.2002, s. 59).
Rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den
gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete (EUT L 160, 14.6.2006, s. 1).
Referensrättsakter
Kommissionens beslut 2005/629/EG av den 26 augusti 2005 om inrättande av en vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kom
mitté för fiskerinäringen (EUT L 225, 31.8.2005, s. 18).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 11 — HAVSFRÅGOR OCH FISKE

KAPITEL 11 08 — KONTROLL OCH GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA FISKERIPOLITIKEN
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

11 08

KONTROLL OCH GENOMFÖR
ANDE AV DEN GEMENSAMMA
FISKERIPOLITIKEN

11 08 01

Ekonomiskt bidrag till medlems
staternas utgifter för kontroller

2

45 630 000

33 452 756

43 600 000

11 08 02

Inspektion och övervakning av
fiske i och utanför EU:s vatten

2

2 300 000

1 874 104

2 330 000

2 330 000

1 729 178,01

1 231 316,97

11 08 05

Gemenskapens kontrollorgan för
fiske

11 08 05 01

Gemenskapens kontrollorgan för
fiske – Bidrag till avdelningarna 1
och 2

2

7 163 153

7 163 153

6 928 782

6 928 782

6 615 411,07

6 592 537,16

Gemenskapens kontrollorgan för
fiske – Bidrag till avdelning 3

2

5 501 415

1 501 415

766 441

766 441

1 299 450,07

1 294 485,17

Artikel 11 08 05 – Delsumma

12 664 568

8 664 568

7 695 223

7 695 223

7 914 861,14

7 887 022,33

Kapitel 11 08 – Totalt

60 594 568

43 991 428

53 625 223

11 08 05 02

11 08 01

30 000 000 42 700 000,— 23 824 728,79

40 025 223 52 344 039,15 32 943 068,09

Ekonomiskt bidrag till medlemsstaternas utgifter för kontroller
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

45 630 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

33 452 756

43 600 000

Genomförande 2009
Betalningar

30 000 000

Åtaganden

Betalningar

42 700 000,00

23 824 728,79

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka medlemsstaternas utgifter för genomförande av övervaknings- och kontrollsystemen för den
gemensamma fiskeripolitiken för
— investeringar som avser offentliga eller privata organs kontrollverksamhet, t.ex. införande av ny kontrollteknik 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, inspek
tion och övervakning,
— åtgärder som med hjälp av t.ex. seminarier eller media avser att höja yrkesfiskares och andra aktörers (t.ex. inspektörer,
åklagare och domare) eller allmänhetens medvetenhet om fiskerilagstiftningens tillämpning och om behovet av att mot
verka ansvarslöst eller olagligt fiske och om tillämpningen av den gemensamma fiskeripolitiken.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom
ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (EGT L 358, 31.12.2002, s. 59).
Rådets beslut 2004/465/EG av den 29 april 2004 om ett ekonomiskt bidrag från gemenskapen till medlemsstaternas program
för fiskerikontroll (EUT L 157, 30.4.2004, s. 114).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 11 — HAVSFRÅGOR OCH FISKE

KAPITEL 11 08 — KONTROLL OCH GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA FISKERIPOLITIKEN (forts.)

11 08 01 (forts.)

Rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den
gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete (EUT L 160, 14.6.2006, 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 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna
i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG)
nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG)
nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG)
nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).
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).

11 08 02

Inspektion och övervakning av fiske i och utanför EU:s vatten
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

2 300 000

Anslag 2010

Betalningar

1 874 104

Åtaganden

2 330 000

Genomförande 2009
Betalningar

2 330 000

Åtaganden

1 729 178,01

Betalningar

1 231 316,97

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka de utgifter som kommissionen ådrar sig inom ramen för sitt uppdrag för tillämpning och gransk
ning av kontrollåtgärderna när det gäller den gemensamma fiskeripolitiken.
Utgifterna betraktas som driftskostnader och täcker all verksamhet i samband med kommissionens uppdrag, även förvaltning.
Anslaget täcker administrativa kostnader, inklusive tjänsteresor för övervakning av medlemsstaternas kontroller och ledsagning
av medlemsstaternas inspektörer, expertmöten och inspektörernas utrustning, it (inklusive utgifter för att skapa och driva data
baser), studier, utbildning, program för utbyte av inspektörer samt utgifter för unionens kontroller i internationella farvatten,
inklusive kontrollbesök i internationella farvatten och utrustning av inspektionsfartyg.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom
ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (EGT L 358, 31.12.2002, s. 59).
Rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den
gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete (EUT L 160, 14.6.2006, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna
i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG)
nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG)
nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG)
nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).
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KAPITEL 11 08 — KONTROLL OCH GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA FISKERIPOLITIKEN (forts.)

11 08 05

Gemenskapens kontrollorgan för fiske

11 08 05 01

Gemenskapens kontrollorgan för fiske – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

7 163 153

7 163 153

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

6 928 782

6 928 782

Åtaganden

6 615 411,07

Betalningar

6 592 537,16

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka organets utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Organet ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om organet begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för
driftsutgifter och administrativa utgifter.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för att täcka särskilda utgifter (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp
i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Tjänsteförteckningen för organet för fiske som anges i delen ”Personal som omfattas av tjänsteförteckningen” under avdelning III
– Kommissionen (volym 3).
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske (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 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna
i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG)
nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG)
nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG)
nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).
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).
11 08 05 02

Gemenskapens kontrollorgan för fiske – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

5 501 415

Anslag 2010

Betalningar

1 501 415

Åtaganden

766 441

Genomförande 2009
Betalningar

766 441

Åtaganden

1 299 450,07

Betalningar

1 294 485,17

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka organets driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3).
Organet ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om organet begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för
driftsutgifter och administrativa utgifter.
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11 08 05 (forts.)
11 08 05 02 (forts.)

De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för att täcka särskilda utgifter (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp
i punkt 6 6 0 0 i inkomstberäkningen.
Unionens bidrag för 2011 uppgår till totalt 12 850 000 EUR. Ett belopp på 185 432 EUR från återanvändning av överskott
ska läggas till det belopp på 12 664 568 EUR 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 (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 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna
i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG)
nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG)
nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG)
nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).
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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KAPITEL 11 09 — HAVSPOLITIK
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

11 09

HAVSPOLITIK

11 09 01

Förberedande åtgärd – Havspoli
tik

2

—

4 609 500

11 09 02

Pilotprojekt – Nätverkssamar
bete och bästa praxis inom sjö
fartspolitiken

2

—

821 784

Pilotprojekt – Främja en förny
else av de europeiska handels
flottorna med miljövänliga
fartyg

2

p.m.

11 09 03

Kapitel 11 09 – Totalt

11 09 01

Genomförande 2009

BR

p.m.

p.m.

5 431 284

Åtaganden

4 100 000

—

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

5 300 000

4 088 333,75

3 214 820,43

2 400 000

1 896 810,—

1 300 885,65

5 985 143,75

4 515 706,08

1 500 000

1 500 000

5 600 000

9 200 000

Förberedande åtgärd – Havspolitik
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

—

4 609 500

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

4 100 000

5 300 000

Åtaganden

4 088 333,75

Betalningar

3 214 820,43

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka studier som krävs för att underbygga den havspolitik som håller på att utformas med sunda fakta
och analys, i den mån det förekommer luckor och i den mån det krävs som grund för en konsekvensanalys och förberedande
för framtida policybeslut. Detta gäller bland annat för socioekonomiska och rättsliga frågor på det maritima området.
Tre tvärvetenskapliga områden har hittills identifierats för potentiella framtida insatser: ”Fysisk planering i kust- och havsom
råden”, ”Integrering och konvergens av system för insamling av marina uppgifter” samt ”Övervakning till havs”. Detta anslag är
också avsett att täcka utgifter för genomförbarhetsstudier i syfte att utarbeta framtida förslag på dessa områden.
Detta anslag ska även användas för att främja integreringen av olika system för övervakning till sjöss, kollationera vetenskapliga
uppgifter om havet och sprida nätverk och bästa praxis avseende sjöfartspolitik och kustekonomi.
Rättslig grund
Förberedande åtgärder i den mening som avses i artikel 49.6 b i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni
2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

11 09 02

Pilotprojekt – Nätverkssamarbete och bästa praxis inom sjöfartspolitiken
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

821 784

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

2 400 000

Åtaganden

1 896 810,00

Betalningar

1 300 885,65

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka främjandet av pilotprojekt som syftar till att integrera olika system för övervakning till sjöss, kol
lationera vetenskapliga uppgifter om havet och sprida nätverk och bästa praxis avseende sjöfartspolitik och kustekonomi.

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/511
KOMMISSIONEN
AVDELNING 11 — HAVSFRÅGOR OCH FISKE

KAPITEL 11 09 — HAVSPOLITIK (forts.)

11 09 02 (forts.)

Rättslig grund
Pilotprojekt i den mening som avses i artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med
budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
11 09 03

Pilotprojekt – Främja en förnyelse av de europeiska handelsflottorna med miljövänliga fartyg
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

1 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 500 000

Anmärkningar
Syftet med denna åtgärd är att ersätta föråldrade fartyg som används för gods- eller passagerartransporter med miljövänliga far
tyg utrustade med aktuella säkerhetssystem. Åtgärderna ska bidra till att det i samråd med berörda parter (offentliga myndig
heter, branschorganisationer etc.) fastställs ett europeiskt program för skrotning av föråldrade fartyg och incitament för förnyelse
av medlemsstaternas handelsflottor.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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VERKSAMHET SOM INTE OMFATTAS AV EN SÄRSKILD BUDGETRUBRIK
— ADMINISTRATIVT STÖD TILL GENERALDIREKTORATET FÖR HAVSFRÅGOR OCH FISKE
— POLITISK STRATEGI OCH SAMORDNING FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR HAVSFRÅGOR OCH FISKE
— HAVSPOLITIK
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 12 — DEN INRE MARKNADEN

AVDELNING 12
DEN INRE MARKNADEN
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
12 01

Rubrik

Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009

Betalningar

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR
POLITIKOMRÅDET INRE MARK
NADEN

60 494 629

60 494 629

59 155 793

Reserver (40 01 40)

35 305

35 305

125 941

60 529 934

60 529 934

59 281 734

10 900 000

9 740 919

8 700 000

7 500 000

p.m.

p.m.

12 02

POLITIKEN FÖR DEN INRE MARK
NADEN

12 03

INRE MARKNADEN FÖR TJÄNS
TER

12 04

FRI RÖRLIGHET FÖR KAPITAL,
BOLAGSRÄTT OCH FÖRETAGS
STYRNING

p.m.

23 474 000

23 122 516

Reserver (40 02 41)

Åtaganden

59 155 793 58 084 308,22

Betalningar

58 084 308,22

125 941
59 281 734 58 084 308,22

58 084 308,22

8 076 234,56

7 949 189,12

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6 000 000

6 000 000
6 000 000

0,—

0,—

66 655 793 66 160 542,78

66 033 497,34

23 474 000

23 122 516

6 000 000

Avdelning 12 – Totalt

94 868 629

93 358 064

67 855 793

Reserver (40 01 40, 40 02 41)

35 305

35 305

6 125 941

94 903 934

93 393 369

73 981 734

6 125 941
72 781 734 66 160 542,78

66 033 497,34
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AVDELNING 12
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KAPITEL 12 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET INRE MARKNADEN

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

12 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET INRE
MARKNADEN

12 01 01

Utgifter avseende personal i
aktiv tjänst inom politikområdet
inre marknaden

5

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

46 450 846

44 871 483

35 305

125 941

46 486 151

44 997 424

43 613 891,83

Reserver (40 01 40)

43 613 891,83

12 01 02

Extern personal och andra admi
nistrativa utgifter till stöd för
politikområdet inre marknaden

12 01 02 01

Extern personal

5

6 462 815

6 422 316

6 634 887,28

12 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

3 515 135

3 780 617

3 708 009,71

9 977 950

10 202 933

10 342 896,99

3 365 833

3 281 377

3 424 299,66

700 000

800 000

703 219,74

Artikel 12 01 04 – Delsumma

700 000

800 000

703 219,74

Kapitel 12 01 – Totalt

60 494 629

59 155 793

58 084 308,22

Reserver (40 01 40)

35 305

125 941

60 529 934

59 281 734

Artikel 12 01 02 – Delsumma
12 01 03

Utgifter knutna till utrustning,
möbler och tjänster inom
politikområdet inre marknaden

12 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom
politikområdet inre marknaden

12 01 04 01

Genomförande och utveckling av
den inre marknaden –
Administrativa utgifter

12 01 01

5

1.1

58 084 308,22

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet inre marknaden

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

12 01 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

46 450 846

44 871 483

Reserver (40 01 40)

35 305

125 941

Totalt

46 486 151

44 997 424

43 613 891,83

43 613 891,83
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Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet inre marknaden

12 01 02 01

Extern personal
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

6 462 815

12 01 02 11

Genomförande 2009

6 422 316

6 634 887,28

Andra administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 515 135

12 01 03

Genomförande 2009

3 780 617

3 708 009,71

Utgifter knutna till utrustning, möbler och tjänster inom politikområdet inre marknaden
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 365 833

Genomförande 2009

3 281 377

12 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet inre marknaden

12 01 04 01

Genomförande och utveckling av den inre marknaden – Administrativa utgifter

3 424 299,66

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

700 000

Genomförande 2009

800 000

703 219,74

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier, kartläggningar, expertmöten, information, verksamheter 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.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt
bestämmelserna i artikel 18.1 d 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 artikel 12 02 01.
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

12 02

POLITIKEN FÖR DEN INRE
MARKNADEN

12 02 01

Genomförande och utveckling av
den inre marknaden
1.1

8 400 000

7 903 086

12 02 02

Solvit-programmet och hand
lingsplanen för stödtjänster för
inremarknadsfrågor

1.1

1 300 000

1 237 833

Pilotprojekt – Forum för den inre
marknaden
1.1

1 200 000

600 000

10 900 000

9 740 919

12 02 03

Kapitel 12 02 – Totalt

12 02 01

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

8 700 000

p.m.

8 700 000

Betalningar

7 500 000

Åtaganden

7 276 626,03

7 713 350,59

799 608,53

235 838,53

8 076 234,56

7 949 189,12

p.m.

7 500 000

Betalningar

Genomförande och utveckling av den inre marknaden
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

8 400 000

Anslag 2010

Betalningar

7 903 086

Åtaganden

8 700 000

Genomförande 2009
Betalningar

7 500 000

Åtaganden

7 276 626,03

Betalningar

7 713 350,59

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för åtgärder som bidrar till fullbordandet av den inre marknaden och till dess funktions
sätt och utveckling, och särskilt åtgärder som bidrar till:
— Tillnärmning gentemot medborgarna och företagen, vilket inbegriper en utvidgad och intensifierad dialog med medbor
garna och företagen genom 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 fördju
pandet 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.
— Genomförande och uppföljning av bestämmelser om offentlig upphandling för att säkerställa att upphandlingarna verkli
gen är öppna och fungerar på bästa sätt, däribland information och utbildning riktad till olika upphandlingsaktörer, infö
rande och användning av ny teknik inom diverse områden i anslutning till upphandlingen, och kontinuerlig anpassning av
lagstiftningen på området efter utvecklingen, särskilt globaliseringen av marknaderna och befintliga och framtida interna
tionella överenskommelser.
— Förbättring av den rättsliga miljön för företag och medborgare genom testpanelen för det europeiska näringslivet (European
Business Test Panel), där utbildning och åtgärder för informationsspridning och ökad medvetenhet kan bli aktuella; främ
jande av samarbete, utveckling och samordning när det gäller lagstiftning inom området bolagsrätt samt stöd till bildandet
av europeiska aktiebolag och europeiska ekonomiska intressegrupper.
— 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 medlemsstaterna 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.
— Införande av ett system som på ett effektivt och ändamålsenligt sätt kan motverka sådana problem som företag och med
borgare stöter på som en följd av att en myndighet i en annan medlemsstat tillämpar lagstiftningen om den inre markna
den felaktigt; förmedling av returinformation genom Solvit-systemet via en onlinedatabas som alla samordningscentrum
har tillgång till och som på sikt också görs tillgänglig för företag och medborgare; stöd till initiativ för utbildningsinsatser,
marknadsföringskampanjer och riktade insatser, med särskild inriktning på de nya medlemsstaterna.
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— IPM-initiativet (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 under denna post
kan också användas till utbildnings- och informationsinsatser och till nätverksarbete till förmån för dess deltagare, med syf
tet 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 åtgär
der 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.
— Säkerställa fullbordandet och förvaltningen av den inre marknaden, i synnerhet när det gäller pensioner, fri rörlighet för
tjänster, erkännande av yrkesmeriter samt immateriellt och industriellt rättsskydd; utarbetande av förslag för införande av
ett unionspatent.
— Utvidga strategin för framtagning av statistik om olika tjänstesektorer och statistiska utvecklingsprojekt i samarbete med
Eurostat och OECD.
— Kontroll av effekterna av att hinder undanröjs för den inre marknaden för tjänster.
— Utveckling av ett sammanhållet område för säkerhet och försvar genom åtgärder som inriktas på samordning av förfaran
den för offentlig upphandling för dessa produkter på unionsnivå. Anslagen kan täcka utarbetandet av studier och infor
mationsinsatser som gäller tillämpningen av den antagna lagstiftningen.
— Främjande 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 transak
tionerna för att ta hänsyn till utvecklingen på unionsnivå och internationellt, införandet av euron och nya finansiella instru
ment, genom nya initiativ i syfte att sammanställa och närmare granska resultaten av den första handlingsplanen för
finansiella tjänster.
— 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. Utveckling av de tekniska aspekterna för att införa ett eller flera betalningssystem på grundval av uppföljningen av kom
missionens meddelanden; genomförande av studier på detta område.
— Utvidgning och stärkande av de yttre aspekterna på nu gällande direktiv för finansinstitut, ömsesidigt erkännande av finan
sieringsinstrument med tredjeland, internationella förhandlingar samt hjälp till tredjeland att införa marknadsekonomi.
— Genomförande av de många åtgärder som tillkännagavs i handlingsplanen för modernare bolagsrätt och effektivare före
tagsstyrning, vilket kan utmynna i studier av särskilda frågor, i syfte att utarbeta de förslag till rättsakter som behövs.
— Analys av de befintliga bestämmelsernas effektivitet som ett led i uppföljningen av den stegvisa avregleringen av posttjäns
ter 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 inom området och
studier av de praktiska konsekvenserna av tillämpningen av Gats regler för postsektorn samt av i hur stor grad dessa regler
överlappar UPU:s regler.
— Genomförande av unionslagstiftning och internationella bestämmelser för att förhindra penningtvätt, vilket även inbegri
per deltagande i mellanstatliga åtgärder eller särskilda åtgärder inom detta område; bidrag i samband med kommissionens
medlemsskap i den av OECD inrättade internationella finansiella aktionsgruppen rörande penningtvätt (Financial Action
Task Force, FATF).
— Aktiv medverkan vid möten i internationella sammanslutningar, t.ex. den internationella organisationen för tillsynsmyn
digheter på försäkringsområdet (International Association of Insurance Supervisors, IAIS) och den internationella samman
slutningen av tillsynsmyndigheter för värdepappersmarknaden (International Organisation of Securities Commission,
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 och som
ska leda till att nya åtgärder vidtas eller till att åtgärder ses över på detta område.
— Utarbetande och underhåll av system för införande och övervakning av den politik som rör den inre marknaden för 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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För att uppnå dessa mål är detta anslag avsett att täcka kostnader för samråd, undersökningar, kartläggningar, utvärderingar,
deltagande i olika aktiviteter, utarbetande och framställning av PR-, informations- och utbildningsmateriel (trycksaker, audio
visuellt materiel, granskningar, datorverktyg, insamling och spridning av information samt vägledning och rådgivning till före
tagen och allmänheten).
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt arti
kel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som härrör från Eftalän
dernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål i
enlighet med bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och använd
ning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den all
männa budgeten.
En del av detta anslag ska användas för att täcka kommissionens utgifter för att säkerställa att Europeiskt observationscentrum
angående varumärkesförfalskning och piratkopiering fungerar väl.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Referensrättsakter
Kommissionens meddelande av den 18 juni 2002 – En metod för horisontell utvärdering av tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse (KOM(2002) 331).
12 02 02

Solvit-programmet och handlingsplanen för stödtjänster för inremarknadsfrågor
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 300 000

Anslag 2010

Betalningar

1 237 833

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

799 608,53

Betalningar

235 838,53

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter som uppstår i samband med åtgärder för förvaltning och utveckling av Solvit-programmet
och för genomförande av handlingsplanen för stödtjänster för inremarknadsfrågor.
Solvit-systemet har visat sig vara en av de mest effektiva mekanismerna för tvistlösning utanför domstol.
Den kan effektivt och ändamålsenligt hantera problem som företag och medborgare stöter på som en följd av att en myndighet
i en annan medlemsstat tillämpar lagstiftningen om den inre marknaden felaktigt. Solvit-systemet kan dessutom förmedla feed
back via ett direktuppkopplat databassystem som alla samordningscentrum har tillgång till och som medborgare och företag
kan vända sig till direkt med sina problem.
I likhet med många andra offentliga stödtjänster som rör unionsfrågor är Solvit emellertid inte särskilt känt bland potentiella
användare. Samtidigt råder det ofta förvirring bland medborgare och företag om vart de ska vända sig med sina förfrågningar
om information, stöd och problemlösning. För att åtgärda detta har kommissionen som en del av genomgången av den inre
marknaden meddelat att den kommer att verka för att det skapas en enda Internetbaserad ingångspunkt som kan vägleda med
borgare och företag till rätt tjänst. I oktober 2010 inrättade kommissionen en ny webbplats, kallad Your Europe, som tillhan
dahåller information åt medborgarna och företagen samt skickar dem direkt vidare till relevanta tjänster såsom Solvit, om de
behöver hjälp. Your Europe och teletjänstcentralen Europe Direct utgör tillsammans den gemensamma ingångspupnkten för
Solvit-systemet. Kommissionen ska i en årlig rapport informera behörigt utskott i Europaparlamentet om hur ofta kontakt
punkten används och om eventuella åtgärder för att ytterligare förbättra den.
Medlemsstaterna måste uppmanas att vidta lämpliga åtgärder för att informera sina medborgare om förekomsten av en sådan
gemensam kontaktpunkt.
I kommissionens handlingsplan av den 8 maj 2008 om en integrerad strategi för att ge medborgarna och företagen support
tjänster för den inre marknaden, föreslog kommissionen dessutom att samarbetet skulle utvidgas mellan befintliga stödtjänster
så att dessa kan erbjuda en bättre, snabbare och mer enhetlig övergripande service till medborgare och företag.
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Alla dessa tjänster måste även främjas på ett mer samordnat vis för att undvika att medborgare och företag förvirras av alltför
många märkesnamn.
Dessutom ska kommissionen underrätta Europaparlamentets behöriga utskott om de konkreta åtgärder som har vidtagits på
detta område.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
12 02 03

Pilotprojekt – Forum för den inre marknaden
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 200 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

600 000

Anmärkningar
Ny artikel
Forumet för den inre marknaden ska anordnas en gång om året i den medlemsstat som innehar EU:s ordförandeskap. I detta
forum ska företrädare för medborgarna, företag och konsumentorganisationer samt företrädare för medlemsstaterna och EU:s
institutioner sammanstråla för att fastställa ett tydligt åtagande för införlivande, tillämpning och verkställighet av lagstiftningen
om den inre marknaden. Syftet med detta evenemang ska vara att motverka felaktigt införlivande samt bristande tillämpning
och verkställighet av lagstiftningen om den inre marknaden genom att förbättra samordningen och bättre styra den inre mark
naden. Detta evenemang bör bli en viktig plattform för utbyte av bästa praxis mellan berörda aktörer och för information till
medborgarna om deras rättigheter på den inre marknaden. I synnerhet ska de tjugo viktigaste angelägenheterna, utmaningarna
och möjligheterna för medborgare och företag, identifierade av kommissionen, beaktas vid detta evenemang. Det bör inrättas
en arbetsgrupp, bestående av ledamöter av Europaparlamentet och företrädare för kommissionen och det aktuella ordförande
skapslandet, som ska utarbeta formerna för organisationen av forumet för den inre marknaden.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

12 03

INRE MARKNADEN FÖR TJÄNSTER

12 03 01

Kontoret för harmonisering inom den
inre marknaden (varumärken och möns
ter)

12 03 01 01

Kontoret för harmonisering inom den inre
marknaden (varumärken och mönster) –
Bidrag till avdelningarna 1 och 2

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

12 03 01 02

Kontoret för harmonisering inom den inre
marknaden (varumärken och mönster) –
Bidrag till avdelning 3

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikel 12 03 01 – Delsumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Kapitel 12 03 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

12 03 01

Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster)

12 03 01 01

Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kontorets utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Kontoret ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa
utgifter.
Om kontoret begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för
driftsutgifter och administrativa utgifter.
Tjänsteförteckningen för kontoret återfinns i delen ”Personal” i avsnitt III – kommissionen (volym 3).
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version) (EUT L 78,
24.3.2009, s. 1).
12 03 01 02

Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kontorets driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3).
Under budgetförfarandet och även under budgetåret ska kommissionen, när en ändringsskrivelse eller ändringsbudget läggs
fram, i förväg informera budgetmyndigheten om alla eventuella ändringar i gemenskapsorganens budgetar, särskilt när det gäl
ler de tjänsteförteckningar som tas upp i budgeten. Detta förfarande överensstämmer med de bestämmelser om öppenhet som
tas upp i den interinstitutionella förklaringen av den 17 november 1995 och som tillämpas i form av en uppförandekod som
antagits av Europaparlamentet, kommissionen och gemenskapsorganen.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version) (EUT L 78,
24.3.2009, s. 1).
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II/523
KOMMISSIONEN
AVDELNING 12 — DEN INRE MARKNADEN

KAPITEL 12 04 — FRI RÖRLIGHET FÖR KAPITAL, BOLAGSRÄTT OCH FÖRETAGSSTYRNING
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

12 04

FRI RÖRLIGHET FÖR KAPITAL,
BOLAGSRÄTT OCH FÖRETAGS
STYRNING

12 04 01

Särskild verksamhet gällande
finansiella tjänster, finansiell
rapportering och revision

1.1

7 350 000

Betalningar

6 998 516

Reserver (40 02 41)
7 350 000

6 998 516

12 04 02

Europeiska bankmyndigheten

12 04 02 01

Europeiska bankmyndigheten –
Bidrag till avdelningarna 1 och 2

1.1

3 956 600

3 956 600

12 04 02 02

Europeiska bankmyndigheten –
Bidrag till avdelning 3

1.1

1 116 400

1 116 400

5 073 000

5 073 000

Artikel 12 04 02 – Delsumma
12 04 03

Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten

12 04 03 01

Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten –
Bidrag till avdelningarna 1 och 2

1.1

3 098 600

3 098 600

Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten –
Bidrag till avdelning 3

1.1

1 168 400

1 168 400

4 267 000

4 267 000

12 04 03 02

Artikel 12 04 03 – Delsumma
12 04 04

Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten

12 04 04 01

Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten – Bidrag
till avdelningarna 1 och 2

1.1

5 264 000

5 264 000

Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten – Bidrag
till avdelning 3

1.1

1 520 000

1 520 000

Artikel 12 04 04 – Delsumma

6 784 000

6 784 000

Kapitel 12 04 – Totalt

23 474 000

23 122 516

12 04 04 02

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR

Reserver (40 02 41)
23 474 000

23 122 516

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

0,—

0,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

0,—

0,—
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 12 — DEN INRE MARKNADEN
KAPITEL 12 04 — FRI RÖRLIGHET FÖR KAPITAL, BOLAGSRÄTT OCH FÖRETAGSSTYRNING (forts.)

12 04 01

Särskild verksamhet gällande finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

12 04 01

7 350 000

Anslag 2010

Betalningar

6 998 516

Reserver (40 02 41)
Totalt

7 350 000

6 998 516

Åtaganden

Genomförande 2009

Betalningar

Åtaganden

p.m.

p.m.

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Betalningar

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmärkningar
Programmets allmänna mål är att förbättra den inre marknadens funktionsvillkor genom att stödja vissa organs insatser, verk
samhet och åtgärder på området finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision.
Unionsfinansiering är mycket viktig för att garantera en effektiv och ändamålsenlig övervakning av den inre marknaden för
finansiella tjänster, inte minst mot bakgrund av den senaste tidens finansiella kris.
Programmet täcker följande verksamheter:
a)

Verksamhet till stöd för genomförandet av unionspolitik som syftar till att uppnå tillsynskonvergens genom fortbildning
av personal inom de nationella tillsynsmyndigheterna och styrning av IT-projekt inom området för finansiella tjänster.

b)

Verksamhet för att utarbeta eller bidra till utarbetandet av standarder samt för att tillämpa, bedöma eller övervaka stan
darder eller utöva tillsyn över normgivningsprocesser till stöd för genomförandet av unionens politik på området för finan
siell rapportering och revision.

Rättslig grund
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).
12 04 02

Europeiska bankmyndigheten

12 04 02 01

Europeiska bankmyndigheten – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

3 956 600

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 956 600

Anmärkningar
Ny punkt
Detta anslag är avsett att täcka myndighetens utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Myndigheten ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa
utgifter.
Om myndigheten begär det ska kommissionen informera budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna
för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och proto
koll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0
i inkomstberäkningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 18.1 d
i budgetförordningen och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska eko
nomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen i detta avsnitt, som ingår i den allmänna budgeten.
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II/525
KOMMISSIONEN
AVDELNING 12 — DEN INRE MARKNADEN

KAPITEL 12 04 — FRI RÖRLIGHET FÖR KAPITAL, BOLAGSRÄTT OCH FÖRETAGSSTYRNING (forts.)

12 04 02 (forts.)
12 04 02 01 (forts.)

Belopp återbetalda i enlighet med artikel 16 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december
2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i budgetförordningen (EGT L 357,
31.12.2002, s. 72) utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska föras upp under
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Tjänsteförteckningen för Europeiska bankmyndigheten återfinns i delen ”Personal” i avsnitt III – kommissionen (volym 3).
Med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, och den europeiska tillsynsmyndighe
ten (Europeiska bankmyndigheten), inrättad genom förordning (EU) nr 1093/2010, ska den europeiska tillsynsmyndigheten ingå
i ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS). ESFS huvudsakliga syfte ska vara att se till att gällande regler för den finan
siella 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.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk till
synsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), 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).

12 04 02 02

Europeiska bankmyndigheten – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 116 400

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 116 400

Anmärkningar
Ny punkt
Med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, och den europeiska tillsynsmyndighe
ten (Europeiska bankmyndigheten), inrättad genom förordning (EU) nr 1093/2010, ska den europeiska tillsynsmyndigheten ingå
i ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS). ESFS huvudsakliga syfte ska vara att se till att gällande regler för den finan
siella 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 myndighetens driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3).
Myndigheten ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa
utgifter.
Om myndigheten begär det ska kommissionen informera budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna
för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och proto
koll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0
i inkomstberäkningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i bud
getförordningen och 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.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 12 — DEN INRE MARKNADEN
KAPITEL 12 04 — FRI RÖRLIGHET FÖR KAPITAL, BOLAGSRÄTT OCH FÖRETAGSSTYRNING (forts.)

12 04 02 (forts.)
12 04 02 02 (forts.)

Belopp återbetalda i enlighet med artikel 16 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 utgör inkomster avsatta för särskilda
ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Unionens bidrag för 2011 uppgår till totalt 5 073 000 EUR.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk till
synsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), 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).

12 04 03

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

12 04 03 01

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

3 098 600

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 098 600

Anmärkningar
Ny punkt
Med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, och den europeiska tillsynsmyndighe
ten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), inrättad genom förordning (EU) nr 1094/2010, ska den euro
peiska tillsynsmyndigheten 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 myndighetens utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Myndigheten ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa
utgifter.
Om myndigheten begär det ska kommissionen informera budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna
för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och proto
koll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0
i inkomstberäkningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i bud
getförordningen och 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.
Belopp återbetalda i enlighet med artikel 16 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002 utgör inkom
ster avsatta för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna
inkomstberäkningen.
Tjänsteförteckningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten återfinns i delen ”Personal” i avsnitt III –
kommissionen (volym 3).
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II/527
KOMMISSIONEN
AVDELNING 12 — DEN INRE MARKNADEN

KAPITEL 12 04 — FRI RÖRLIGHET FÖR KAPITAL, BOLAGSRÄTT OCH FÖRETAGSSTYRNING (forts.)

12 04 03 (forts.)
12 04 03 01 (forts.)

Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk till
synsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upp
hävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).

12 04 03 02

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 168 400

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 168 400

Anmärkningar
Ny punkt
Med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, och den europeiska tillsynsmyndighe
ten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), inrättad genom förordning (EU) nr 1094/2010, ska den euro
peiska tillsynsmyndigheten 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 myndighetens driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3).
Myndigheten ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa
utgifter.
Om myndigheten begär det ska kommissionen informera budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna
för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och proto
koll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0
i inkomstberäkningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i bud
getförordningen och 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.
Belopp återbetalda i enlighet med artikel 16 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002 utgör inkom
ster avsatta för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna
inkomstberäkningen.
Unionens bidrag för 2011 uppgår till totalt 4 267 000 EUR.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk till
synsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upp
hävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 12 — DEN INRE MARKNADEN
KAPITEL 12 04 — FRI RÖRLIGHET FÖR KAPITAL, BOLAGSRÄTT OCH FÖRETAGSSTYRNING (forts.)

12 04 04

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

12 04 04 01

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

5 264 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

5 264 000

Anmärkningar
Ny punkt
Med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, och den europeiska tillsynsmyndighe
ten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), inrättad genom förordning (EU) nr 1095/2010, ska den europeiska
tillsynsmyndigheten ingå i ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS). ESFS huvudsakliga syfte ska vara att se till att gäl
lande regler för den finansiella sektorn tillämpas på ett sätt som bevarar den finansiella stabiliteten och därmed garanterar för
troendet för det finansiella systemet som helhet och ett tillräckligt skydd för konsumenter av finansiella tjänster.
Detta anslag är avsett att täcka myndighetens utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Myndigheten ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa
utgifter.
Om myndigheten begär det ska kommissionen informera budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna
för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och proto
koll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0
i inkomstberäkningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i bud
getförordningen och 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.
Belopp återbetalda i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23
december 2002 utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska föras upp under
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Tjänsteförteckningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) återfinns i delen ”Personal” i avsnitt III –
kommissionen (volym 3).
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk till
synsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upp
hävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).
12 04 04 02

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 520 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 520 000

Anmärkningar
Ny punkt
Med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, och den europeiska tillsynsmyndighe
ten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), inrättad genom förordning (EU) nr 1095/2010, ska den europeiska
tillsynsmyndigheten ingå i ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS). ESFS huvudsakliga syfte ska vara att se till att gäl
lande regler för den finansiella sektorn tillämpas på ett sätt som bevarar den finansiella stabiliteten och därmed garanterar för
troendet för det finansiella systemet som helhet och ett tillräckligt skydd för konsumenter av finansiella tjänster.
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KAPITEL 12 04 — FRI RÖRLIGHET FÖR KAPITAL, BOLAGSRÄTT OCH FÖRETAGSSTYRNING (forts.)

12 04 04 (forts.)
12 04 04 02 (forts.)

Detta anslag är avsett att täcka myndighetens driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3).
Myndigheten ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa
utgifter.
Om myndigheten begär det ska kommissionen informera budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna
för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och proto
koll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0
i inkomstberäkningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i bud
getförordningen och 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.
Belopp återbetalda i enlighet med artikel 16 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 utgör inkomster avsatta för särskilda
ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Unionens bidrag för 2011 uppgår till totalt 6 784 000 EUR.
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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VERKSAMHET SOM INTE OMFATTAS AV EN SÄRSKILD BUDGETRUBRIK
— ADMINISTRATIVT STÖD TILL GENERALDIREKTORATET FÖR INRE MARKNADEN OCH TJÄNSTER
— OFFENTLIG UPPHANDLING
— FINANSIELLA MARKNADER
— FINANSINSTITUT
— EN KUNSKAPSBASERAD EKONOMI
— DEN YTTRE DIMENSIONEN AV DEN INRE MARKNADEN
— POLITISK STRATEGI OCH SAMORDNING FÖR DEN INRE MARKNADEN
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 13 — REGIONALPOLITIK

AVDELNING 13
REGIONALPOLITIK
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
13 01

Rubrik

ADMINISTRATIVA
UTGIFTER FÖR POLI
TIKOMRÅDET REGIO
NALPOLITIK
Reserver (40 01 40)

Anslag 2011
Åtaganden

88 430 098

Anslag 2010

Betalningar

88 430 098

Åtaganden

85 471 131

Genomförande 2009

Betalningar

85 471 131

Åtaganden

Betalningar

87 276 770,11

87 276 770,11

87 276 770,11

87 276 770,11

43 816

43 816

160 094

160 094

88 473 914

88 473 914

85 631 225

85 631 225

EUROPEISKA REGIO
NALA UTVECKLINGS
FONDEN OCH ANNAN
REGIONAL VERKSAM
HET

28 742 233 077

25 165 081 196

28 214 511 094

13 04

SAMMANHÅLLNINGS
FONDEN

11 073 646 193

7 625 295 593

10 185 294 880

6 850 000 000

9 289 014 253,65

7 079 778 065,97

13 05

FÖRANSLUTNINGS
VERKSAMHET MED
ANKNYTNING TILL
STRUKTURPOLITIKEN

478 530 004

438 405 253

410 211 769

600 200 000

336 533 451,—

705 226 028,91

13 06

SOLIDARITETSFONDEN

79 914 040

79 914 040

622 539 146,—

622 539 146,—

13 03

p.m.

p.m.

Avdelning 13 – Totalt

40 382 839 372

33 317 212 140

38 975 402 914

Reserver (40 01 40)

43 816

43 816

160 094

40 382 883 188

33 317 255 956

38 975 563 008

21 230 700 000 28 187 770 731,71 18 249 074 262,59

28 846 285 171 38 523 134 352,47 26 743 894 273,58
160 094
28 846 445 265 38 523 134 352,47 26 743 894 273,58
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AVDELNING 13 — REGIONALPOLITIK

AVDELNING 13
REGIONALPOLITIK
KAPITEL 13 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET REGIONALPOLITIK

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

13 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLI
TIKOMRÅDET REGIONALPOLITIK

13 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom
politikområdet regionalpolitik

Anslag 2011

5

Anslag 2010

Genomförande 2009

57 649 687

57 040 020

43 816

160 094

57 693 503

57 200 114

56 514 871,08

Reserver (40 01 40)

56 514 871,08

13 01 02

Extern personal och andra administrativa
utgifter till stöd för politikområdet regio
nalpolitik

13 01 02 01

Extern personal

5

2 112 520

2 054 309

2 770 875,84

13 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

3 433 689

3 595 559

3 133 564,—

5 546 209

5 649 868

5 904 439,84

5

4 177 302

4 171 243

4 436 215,99

1.2

11 600 000

11 135 000

12 537 414,20

Artikel 13 01 02 – Delsumma
13 01 03

Utgifter för utrustning, möbler och tjänster
inom politikområdet regionalpolitik

13 01 04

Stödutgifter för verksamhet inom
politikområdet regionalpolitik

13 01 04 01

Europeiska regionala utvecklingsfonden
(Eruf) – Administrativa utgifter

13 01 04 02

Instrumentet för stöd inför anslutningen –
Regional utveckling – Administrativa
utgifter

4

4 506 900

2 525 000

3 174 952,82

13 01 04 03

Sammanhållningsfonden – Administrativa
utgifter

1.2

4 950 000

4 950 000

4 708 876,18

13 01 04 04

Europeiska unionens solidaritetsfond –
Administrativa utgifter

3.2

13 01 01

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 13 01 04 – Delsumma

21 056 900

18 610 000

20 421 243,20

Kapitel 13 01 – Totalt

88 430 098

85 471 131

87 276 770,11

Reserver (40 01 40)

43 816

160 094

88 473 914

85 631 225

87 276 770,11

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet regionalpolitik
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

13 01 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

57 649 687

57 040 020

Reserver (40 01 40)

43 816

160 094

Totalt

57 693 503

57 200 114

56 514 871,08

56 514 871,08
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KAPITEL 13 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET REGIONALPOLITIK (forts.)

13 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet regionalpolitik

13 01 02 01

Extern personal
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

2 112 520

13 01 02 11

2 054 309

2 770 875,84

Andra administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

3 433 689

13 01 03

3 595 559

3 133 564,00

Utgifter för utrustning, möbler och tjänster inom politikområdet regionalpolitik
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

4 177 302

4 171 243

13 01 04

Stödutgifter för verksamhet inom politikområdet regionalpolitik

13 01 04 01

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Administrativa utgifter

4 436 215,99

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

11 600 000

Genomförande 2009

11 135 000

12 537 414,20

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka tekniskt stöd som finansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden i enlighet med arti
kel 45 i förordning (EG) nr 1083/2006. Det tekniska stödet kan finansiera åtgärder som rör förberedelser, övervakning, admi
nistrativt och tekniskt stöd, utvärdering, revision och kontroll och som behövs för tillämpningen av den förordningen.
Det får särskilt användas för att täcka följande:
— Stödutgifter (representation, fortbildning, möten, tjänsteresor, översättningar).
— Utgifter för information och publikationer.
— IT- och teleutgifter.
— Tjänsteavtal.
— Utgifter för extern personal vid huvudkontoret (kontraktsanställda, utsända nationella experter och personal från byråer)
upp till 3 060 000 EUR.
Detta anslag är också avsett att stödja administrativt lärande och samarbete med icke-statliga organisationer och arbetsmark
nadens parter.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden
(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 utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (EG) nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).
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KAPITEL 13 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET REGIONALPOLITIK (forts.)

13 01 04 (forts.)

13 01 04 02

Instrumentet för stöd inför anslutningen – Regional utveckling – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

4 506 900

Genomförande 2009

2 525 000

3 174 952,82

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka åtgärder för tekniskt stöd inom instrumentet för stöd inför anslutningen, i enlighet med arti
kel 16 i rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslut
ningen (EUT L 210, 31.7.2006, s. 82).
— Utgifter med anknytning till utarbetande, bedömning, godkännande, uppföljning, kontroll, revision och utvärdering av de
fleråriga programmen eller individuella verksamheter och projekt inom instrumentets utvecklingsdel. Åtgärderna kan inbe
gripa avtal om tekniskt stöd, studier, kortfristiga konsulttjänster, möten, utbyte av sakkunskap, nätverk, kommunikation
och informationsevenemang, 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.
— Utgifter för extern personal vid delegationerna (kontraktsanställda, lokalanställda eller utsända nationella experter) för
decentraliserad programförvaltning vid unionens delegationer i tredjeländer eller för internalisering av uppgifter som tidi
gare utförts av avvecklade tekniska stödkontor, samt för ytterligare kostnader för logistik och infrastruktur såsom fortbild
ning, möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekostnader samt hyra som beror direkt på närvaro på delegationerna
av extern personal som avlönas med medel från denna budgetpost.
— Installation, drift och sammankoppling av datasystem för förvaltning, inspektioner och utvärdering.
— Förbättringar av utvärderingsmetoder och utbyte av information om praxis på detta område.
Detta anslag är också avsett att stödja administrativt lärande och samarbete med icke-statliga organisationer och arbetsmark
nadens parter.
Detta anslag täcker administrativa utgifter under kapitel 13 05.

13 01 04 03

Sammanhållningsfonden – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

4 950 000

Genomförande 2009

4 950 000

4 708 876,18

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka tekniskt stöd genom Sammanhållningsfonden i enlighet med artikel 45 i förordning (EG)
nr 1083/2006. 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 (representation, fortbildning, möten, tjänsteresor, översättningar).
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KAPITEL 13 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET REGIONALPOLITIK (forts.)

13 01 04 (forts.)
13 01 04 03 (forts.)

— Utgifter för information och publikationer.
— IT- och teleutgifter.
— Tjänsteavtal.
— Utgifter för extern personal vid huvudkontoret (kontraktsanställda, utsända nationella experter och personal från byråer)
upp till 1 340 000 EUR.
Detta anslag är också avsett att stödja administrativt lärande och samarbete med icke-statliga organisationer och arbetsmark
nadens parter.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (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).
13 01 04 04

Europeiska unionens solidaritetsfond – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

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 fonden i 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.
Rättslig grund
Se artikel 13 06 01.
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KAPITEL 13 03 — EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

13 03

EUROPEISKA REGIO
NALA UTVECKLINGS
FONDEN OCH ANNAN
REGIONAL VERKSAM
HET

13 03 01

Slutförande av Europe
iska regionala utveck
lingsfonden (Eruf) –
Mål 1 (2000–2006)

1.2

p.m.

1 838 400 000

p.m.

2 076 700 000

4 327,—

3 121 910 383,59

Slutförande av det sär
skilda programmet för
fred och försoning i
Nordirland och i Irlands
gränsområden
(2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

p.m.

18 400 000

0,—

0,—

Slutförande av Europe
iska regionala utveck
lingsfonden (Eruf) –
Mål 1 (före 2000)

1.2

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

2 377 984,21

Slutförande av Europe
iska regionala utveck
lingsfonden (Eruf) –
Mål 2 (2000–2006)

1.2

p.m.

2 050,—

575 867 414,87

Slutförande av Europe
iska regionala utveck
lingsfonden (Eruf) –
Mål 2 (före 2000)

1.2

p.m.

0,—

3 939 448,52

13 03 06

Slutförande av Urban
(2000–2006)

1.2

p.m.

0,—

30 361 987,88

13 03 07

Slutförande av tidigare
program – gemenskapsi
nitiativ (före 2000)

1.2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

5 077 817,52

Slutförande av Europe
iska regionala utveck
lingsfonden (Eruf) –
Tekniskt stöd och nyska
pande åtgärder
(2000–2006)
1.2

p.m.

2 300 000

p.m.

4 300 000

4 792,05

22 428 485,28

Slutförande av Europe
iska regionala utveck
lingsfonden (Eruf) –
Tekniskt stöd och nyska
pande åtgärder
(före 2000)
1.2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

980 900,17

13 03 02

13 03 03

13 03 04

13 03 05

13 03 08

13 03 09

410 339 019

p.m.

15 100 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

103 800 000

p.m.

10 700 000

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/539
KOMMISSIONEN
AVDELNING 13 — REGIONALPOLITIK

KAPITEL 13 03 — EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

13 03 12

13 03 13

13 03 14

Anslag 2011
Rubrik

Betalningar

1.1

p.m.

14 282 685

Slutförande av gemen
skapsinitiativet
Interreg III (2000–2006) 1.2

p.m.

108 700 000

Stöd till regioner som
gränsar till kandidatlän
derna – Slutförande av
tidigare program
(2000–2006)

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Unionens bidrag till
Internationella fonden
för Irland

Anslag 2010

1.2

—

—

Åtaganden

15 000 000

p.m.

—

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

15 000 000

15 000 000,—

15 000 000,—

202 300 000

0,—

334 099 119,82

0,—

0,—

p.m.

13 03 16

Europeiska regionala
utvecklingsfonden (Eruf)
– Konvergens
1.2 23 657 525 715 18 000 500 000 22 782 329 782 14 884 200 000 22 417 259 853,— 11 719 113 678,82

13 03 17

Europeiska regionala
utvecklingsfonden (Eruf)
– Peace
1.2

32 737 542

27 200 000

32 095 629

15 600 000

31 466 303,—

9 678 184,11

Europeiska regionala
utvecklingsfonden (Eruf)
– Regional konkurrens
kraft och sysselsättning 1.2

3 879 856 497

3 984 145 386

4 261 005 835

3 330 700 000

4 633 542 658,—

2 088 250 347,45

Europeiska regionala
utvecklingsfonden (Eruf)
– Europeiskt territoriellt
samarbete
1.2

1 111 613 323

717 067 366

1 069 579 848

520 400 000

1 044 712 714,—

291 003 600,91

Europeiska regionala
utvecklingsfonden (Eruf)
– Operativt tekniskt stöd 1.2

50 000 000

35 000 000

50 000 000

41 600 000

38 518 917,63

28 402 090,95

5 000 000,—

0,—

259 117,03

129 558,—

2 000 000,—

453 260,49

13 03 18

13 03 19

13 03 20

13 03 21

13 03 22

13 03 23

Pilotprojekt – Alleurope
isk samordning av inte
grationsmetoder för
romer

1.2

p.m.

2 500 000

p.m.

2 500 000

Pilotprojekt – Erasmus
för lokala och regionala
förtroendevalda

1.2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pilotprojekt – Förstärkt
regionalt och lokalt sam
arbete genom främjande
av unionens regionalpoli
tik på global nivå
1.2

p.m.

1 546 740

1 500 000

1 500 000
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

13 03 24

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

BR
Åtaganden

Förberedande åtgärd –
Främjande av bättre vill
kor för mikrokrediter i
Europa
1.2

p.m.

Betalningar

4 000 000

13 03 26

Pilotprojekt – Hållbar
förnyelse av förorter

1.2

500 000

250 000

13 03 27

Förberedande åtgärd –
RURBAN – Partnerskap
för hållbar utveckling i
städer och på landsbyg
den

1.2

2 000 000

1 000 000

Förberedande åtgärd –
Förstärkt regionalt och
lokalt samarbete genom
främjande av unionens
regionalpolitik på global
nivå

1.2

2 000 000

1 000 000

Förberedande åtgärd –
Fastställande av en styr
ningsmodell för Europe
iska unionens
Donauområde – bättre
och effektiv samordning

1.2

1 500 000

750 000

Pilotprojekt – För en
gemensam regional iden
titet, försoning mellan
nationer och ekonomiskt
och socialt samarbete
inklusive en alleuropeisk
expert- och kompetens
plattform i Donaus mak
roregion
1.2

2 000 000

1 000 000

Tekniskt stöd och infor
mationsspridning om
Europeiska unionens
strategi för Östersjöre
gionen samt en förbätt
rad kunskap om
makroregionstrategin

2 500 000

p.m.

13 03 28

13 03 29

13 03 30

13 03 31

Kapitel 13 03 – Totalt

Genomförande 2009

1.2

Åtaganden

3 000 000

Betalningar

3 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

28 742 233 077 25 165 081 196 28 214 511 094 21 230 700 000 28 187 770 731,71 18 249 074 262,59
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Anmärkningar
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 användas för ytterligare anslag i enlighet med arti
kel 18 i budgetförordningen i särskilda fall då de behövs för att täcka risker för att tidigare beslutade korrigeringar upphävs eller
reduceras. I förordning (EG) nr 1083/2006 föreskrivs finansiella korrigeringar för perioden 2007–2013.
I förordning (EG) nr 1260/1999 anges på vilka villkor förskott ska återbetalas, där detta inte har till effekt att strukturfondernas
totala finansiering av åtgärderna reduceras. Eventuella inkomster från återbetalning av förskott, som tas upp under punkt 6 1 5 7
i inkomstberäkningen, ska ge upphov till ytterligare anslag i enlighet med artiklarna 18 och 157 i budgetförordningen. I för
ordning (EG) nr 1083/2006 föreskrivs villkor för återbetalning av förhandsfinansiering för perioden 2007–2013.
Åtgärder för att bekämpa bedrägeri finansieras genom artikel 24 02 01.
Detta anslag är också avsett för att samfinansiera åtgärder för att eliminera lager av gamla bekämpningsmedel.
Rättslig grund
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 158, 159 och 161.
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).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden
(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 utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).
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.

13 03 01

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Mål 1 (2000–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

1 838 400 000

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

2 076 700 000

Åtaganden

4 327,00

Betalningar

3 121 910 383,59

Anmärkningar
Detta anslag ska 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).
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13 03 02

Slutförande av det särskilda programmet för fred och försoning i Nordirland och i Irlands gränsområden (2000–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

p.m.

p.m.

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

18 400 000

Betalningar

0,—

0,—

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 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 pri
ser) 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. Additionalitetsprincipen ska iakttas till fullo. Kommissionen
ska lämna en årlig rapport om programmet till Europaparlamentet.
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).
Kommissionens beslut K(2005) 1721 av den 2 juni 2005 om ändring av beslut K(2001) 638 om godkännande av gemenska
pens 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 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

2 377 984,21

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 samord
ningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och övriga befintliga finansieringsorgans
verksamheter (EGT L 185, 15.7.1988, s. 9).
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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 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

410 339 019

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

103 800 000

Åtaganden

Betalningar

2 050,00

575 867 414,87

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).
13 03 05

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Mål 2 (före 2000)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

3 939 448,52

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansieringen genom de tre fonderna (Eruf, ESF och utvecklingssektionen vid EUGFJ) av åta
ganden 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 samord
ningen 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).
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Slutförande av Urban (2000–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

p.m.

15 100 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

Åtaganden

10 700 000

Betalningar

0,—

30 361 987,88

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka åtaganden inom gemenskapsinitiativet Urban II som återstår att reglera för programperioden
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.
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 gemenskapsi
nitiativ för ekonomisk och social förnyelse av städer och förorter som befinner sig på tillbakagång för att främja hållbar stads
utveckling – Urban II (EGT C 141, 19.5.2000, s. 8).
13 03 07

Slutförande av tidigare program – gemenskapsinitiativ (före 2000)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

5 077 817,52

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 samord
ningen 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).
Referensrättsakter
Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 13 maj 1992 om fastställande av riktlinjerna för de operativa pro
gram 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).
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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 pro
gram 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 pro
gram 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 pro
gram 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 pro
gram 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 pro
gram 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 pro
gram 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 pro
gram och globala stöd som medlemsstaterna uppmanas föreslå inom ramen för ett gemenskapsinitiativ som gäller sysselsätt
ning och kompetensutveckling och syftar till att öka sysselsättningen, huvudsakligen genom kompetensutveckling (Employment)
(EGT C 180, 1.7.1994, s. 36).
Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 15 juni 1994 om fastställande av riktlinjerna för de operativa pro
gram 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 pro
gram som medlemsstaterna uppmanas föreslå inom ramen för ett gemenskapsinitiativ som gäller utvecklingen av gränsområ
den, 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 sär
skilda 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 pro
gram 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 handlings
program eller totalanslag som medlemsstaterna anmodas föreslå inom ramen för gemenskapsinitiativ om ”Sysselsättning och
utveckling av mänskliga resurser” som syftar till att främja tillväxten inom sysselsättningsområdet, huvudsakligen genom utveck
ling av mänskliga resurser (EGT C 200, 10.7.1996, s. 13).
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Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 8 maj 1996 om fastställande av ändrade riktlinjer för handlings
program eller totalanslag som medlemsstaterna anmodas föreslå inom ramen för gemenskapsinitiativet för anpassning till indu
striella 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 Regionkommittén 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) 0642).

13 03 08

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Tekniskt stöd och nyskapande åtgärder (2000–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

2 300 000

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

4 300 000

Åtaganden

4 792,05

Betalningar

22 428 485,28

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka Erufs åtaganden för innovativa åtgärder och tekniskt stöd som återstår att reglera för program
perioden 2000–2006 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
omfattar åtgärder som rör förberedelser, övervakning, utvärdering, kontroll och handläggning och som krävs för genomföran
det av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Anslaget får särskilt användas för att täcka följande:
— Stödutgifter (utgifter för representation, utbildning, möten och tjänsteresor).
— Utgifter för information och publikationer.
— Utgifter för it och telekommunikation.
— Kontrakt om tillhandahållande av tjänster eller undersökningar.
— Stipendier.
Detta anslag ska också finansiera åtgärder som samarbetspartnerna vidtar som förberedelser inför nästa programperiod.
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 1783/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska regionala utvecklingsfonden
(EGT L 213, 13.8.1999, s. 1).
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Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Tekniskt stöd och nyskapande åtgärder (före 2000)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

980 900,17

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av åtaganden som gjorts genom Eruf under tidigare programperioder före 2000 avse
ende nyskapande och förberedande åtgärder, övervakning och utvärdering samt liknande tekniskt stöd som anges i de berörda
förordningarna. Det ska också finansiera tidigare fleråriga åtgärder, särskilt åtgärder som godkänns och genomförs med stöd av
övriga förordningar som nämns nedan och som inte omfattas av fondernas prioriterade mål. Anslaget får vid behov också använ
das för att täcka finansiering i de fall då motsvarande åtagandebemyndiganden inte är tillgängliga eller inte förutsetts för pro
gramperioden 2000–2006.
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 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samord
ningen 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 12

Unionens bidrag till Internationella fonden för Irland
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

14 282 685

Åtaganden

15 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

15 000 000

Åtaganden

Betalningar

15 000 000,00

15 000 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka unionens bidrag till finansieringen av Internationella fonden för Irland som upprättades genom
den engelsk-irländska överenskommelsen i 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 främ
jas 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).
Rådets förordning (EG) nr 1968/2006 av den 21 december 2006 om gemenskapens finansiella bidrag till Internationella fon
den för Irland (2007–2010) (EUT L 409, 30.12.2006, s. 86).
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Slutförande av gemenskapsinitiativet Interreg III (2000–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

p.m.

108 700 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

Åtaganden

202 300 000

Betalningar

0,—

334 099 119,82

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka åtaganden som återstår att reglera inom gemenskapsinitiativet Interreg III avseende gränsöver
skridande, 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 ska också täcka kostnaderna för samordningsverksamheter i fråga om arbetskraftens rörlighet och kompetens i områ
den på ömse sidor av en nationsgräns. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt samarbete med regioner i de yttersta randområdena.
Dessa anslag kan kombineras med Phareprogrammets anslag för gränsöverskridande samarbete, i syfte att genomföra gemen
samma 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.
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 gemen
skapsinitiativ för transeuropeiskt samarbete som syftar till att stimulera harmonisk och balanserad utveckling i Europa – Inter
reg III (EUT C 226, 10.9.2004, s. 2).

13 03 14

Stöd till regioner som gränsar till kandidatländerna – Slutförande av tidigare program (2000–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka åtaganden som återstår att reglera för projekt från programperioden 2000–2006 i de regioner
som gränsar till kandidatländerna, i enlighet med bestämmelserna för gemenskapsinitiativet Interreg III avseende gränsöverskri
dande, transnationellt och interregionalt samarbete. Åtgärderna ska beakta kommissionens meddelande om utvidgningens följ
der för de regioner som gränsar till kandidatländerna – Gemenskapsåtgärder för gränsregioner (KOM(2001) 437).
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Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Konvergens
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

23 657 525 715

18 000 500 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

22 782 329 782

14 884 200 000

Åtaganden

Betalningar

22 417 259 853,00

11 719 113 678,82

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka programmen inom Erufmålet konvergens under programperioden 2007–2013. Målet är att
påskynda konvergensen i de minst utvecklade medlemsstaterna och regionerna genom att skapa bättre förutsättningar för till
växt och sysselsättning. En del av anslaget är avsedd för finansiering av förvaltningen av nätverket Natura 2000.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden
(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 utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).

13 03 17

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Peace
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

32 737 542

Anslag 2010

Betalningar

27 200 000

Åtaganden

32 095 629

Genomförande 2009
Betalningar

15 600 000

Åtaganden

31 466 303,00

Betalningar

9 678 184,11

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka Peace-programmet inom Eruf-målet för europeiskt territoriellt samarbete.
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 sam
manhållningen mellan olika grupper. Stöd kan beviljas till hela Nordirland och till Irlands gränsregioner. Detta program kom
mer 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
(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 utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).
Referensrättsakter
Slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel den 15 och 16 december 2005.
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Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Regional konkurrenskraft och sysselsättning
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Genomförande 2009

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 984 145 386

4 261 005 835

3 330 700 000

3 879 856 497

Åtaganden

4 633 542 658,00

Betalningar

2 088 250 347,45

Anmärkningar
Anslaget är avsett att täcka de program som omfattas av Erufs mål för regional konkurrenskraft under programplaneringspe
rioden 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
(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 utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).

13 03 19

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Europeiskt territoriellt samarbete
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 111 613 323

Anslag 2010

Betalningar

717 067 366

Åtaganden

1 069 579 848

Genomförande 2009
Betalningar

520 400 000

Åtaganden

1 044 712 714,00

Betalningar

291 003 600,91

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka programmen inom Eruf-målet för europeiskt territoriellt samarbete under programperioden
2007–2013. Målet är att stärka det regionala och makroregionala samarbetet och erfarenhetsutbytet på lämplig regional nivå.
Detta anslag ska även stödja och främja miljövänlig turism genom att samfinansiera gränsöverskridande cykelledsnät, såsom
EuroVelo och Järnridåleden.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden
(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 utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).
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Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Operativt tekniskt stöd
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

50 000 000

Anslag 2010

Betalningar

35 000 000

Åtaganden

50 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

41 600 000

Åtaganden

Betalningar

38 518 917,63

28 402 090,95

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera åtgärder som rör förberedelser, övervakning, administrativt och tekniskt stöd, utvärdering,
revision och kontroll och som behövs för tillämpningen av förordning (EG) nr 1083/2006, i enlighet med artikel 45 i den för
ordningen. 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 är även avsett att finansiera en gemensam tjänst för att bistå vid ansökan om stöd för renovering av byggnader som
ska producera mer energi än de gör av med (energipositiva byggnader) eller byggnader med mycket låg energiförbrukning (pas
siva byggnader) inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av den 16 december 2002 om byggna
ders energiprestanda (EGT L 1, 4.1.2003, s. 65).
Anslaget är också avsett att finansiera åtgärder som partnerna vidtar som förberedelse inför nästa programperiod.
För att kunna erbjuda hjälp och stöd till de lokala aktörer i unionen som driver program som finansieras genom struktur- och
sammanhållningsfonderna – särskilt i de nya medlemsstaterna – bör kommissionen föreslå ett program för utbildning och rör
lighet som gör det möjligt för dessa aktörer att förbättra sina kunskaper när det gäller att driva program och utbyta bästa praxis
och idéer rörande de problem som de ofta stöter på. Detta skulle förbättra den allmänna styrningen och institutionella kapaci
tetsuppbyggnaden för förvaltningen av program och regionalpolitik.
Bristen på effektiv utbildning på plats för lokala myndigheter och lokal personal som ansvarar för förvaltningen av unionsme
del är en av huvudorsakerna till formella fel, dålig kontroll och låg utnyttjandegrad. Genom att upprätta ett nätverk av utbildare
som kan arbeta lokalt förbättras politikens kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden
(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 utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).
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Pilotprojekt – Alleuropeisk samordning av integrationsmetoder för romer

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

2 500 000

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

2 500 000

Åtaganden

5 000 000,00

Betalningar

0,—

Anmärkningar
Syftet med pilotprojektet är genomföra en omfattande analys baserad på dagens insikter om de romska gruppernas situation i
unionen och med tonvikt på hela det komplexa och samverkande spektrumet av olika slags utbildning, till att börja med av för
skolebarn och därefter av unga mödrar och äldre.
Pilotprojektet ska också inriktas på gedigna förberedelser och genomförande av den institutionella processen när det gäller sam
råd, nätverksarbete, uppgiftsinsamling, utvärdering, studiebesök, forskning, etc. Flera medlemsstater har vidtagit åtgärder för att
främja romers integration. Det finns många exempel på såväl god som dålig praxis samt ett växande forskningsmaterial i socio
logiska, rättsliga och politiska frågor.
För att bidra till genomförandet av politiken på unionsnivå skulle det kunna inrättas en enhet för romer som ska undersöka
sektorsanknutna frågor och föreslå lämpliga åtgärder som ska ingå i förslaget till handlingsplan för integrering av romer.
Den skulle också kunna ta sig an uppgiften att granska sektorsöverskridande samarbete och användningen av befintliga finan
siella instrument, föreslå pilotprojekt och påvisa överförbar och hållbar god praxis som kan bidra till framtagandet av konkreta
strategiförslag.
I detta sammanhang kan det hänvisas till behovet av långsiktiga förslag om aspekter som rör bostäder och stadsutveckling (kopp
lade till frågor som segregering, ghettoisering, etc. när planeringen varit undermålig) i samband med innovativ användning av
regionalfondsmedel och stöd från EIB/EBRD, eller den stora frågan rörande uppgiftsinsamling (och uppgiftsskydd), statistik, etc.
men också, vilket är klart förbundet härmed, frågor som rör bekämpande av brottslighet och människohandel samt grundläg
gande registreringsproblem.
Särskild uppmärksamhet måste fästas vid frågan om mediebevakning och kommunikation i allmänhet.
En absolut nödvändig förutsättning för framgång är att det utvecklas en strukturerad dialog med det romska civila samhället på
lokal och nationell nivå samt på unionsnivå.
Europaparlamentet har varit en föregångare när det gäller att främja romers rättigheter. Dess första resolution i frågan är från
1984. Under den sjätte valperioden har Europaparlamentet antagit en rad resolutioner om romernas specifika situation i Europa.
I sin resolution av den 31 januari 2008 om en europeisk strategi för romer (EUT C 68 E, 21.3.2009, s. 31) uppmanar Europa
parlamentet ”kommissionen att ta fram en europeisk ramstrategi om integrering av romer till förmån för en konsekvent politik
på EU-nivå för social integrering av romer och att samtidigt utarbeta en för gemenskapen enhetlig och övergripande åtgärds
plan för att integrera den romska befolkningen genom att bidra med finansiellt stöd till genomförandet av målet för den euro
peiska ramstrategin för integrering av romer”. I sin resolution av den 10 juli 2008 om folkräkningen av romerna i Italien på
grundval av etniskt ursprung (EUT C 294 E, 3.12.2009, s. 54) upprepade Europaparlamentet dessa krav och uppmanade åter
kommissionen och medlemsstaterna att inom ramen för en Europeiska unionens strategi för romer och decenniet för integra
tion av romer anta lagstiftning och politik för stöd till romska befolkningsgrupper och främja deras integrering på alla områ
den, ta initiativ till program mot rasism och diskriminering i skolor, på arbetsplatser och i medier och förbättra utbytet av
expertis och bästa praxis.
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Europaparlamentet upprepar i detta sammanhang betydelsen av att till fullo utnyttja unionens olika möjligheter till ekonomiskt
stöd och utveckla strategier på unionsnivå och nationell nivå för att avskaffa segregeringen av romerna på utbildningsområdet,
garantera lika tillgång till kvalitetsutbildning för romska barn (deltagande i det allmänna utbildningssystemet, införande av sär
skilda stipendier och praktikprogram, extra och konkreta åtgärder för att främja förskoleundervisning för romska barn och högre
utbildning på nationell och internationell nivå för romska studenter samt att utbilda en grupp ”romska diplomater” som kan
överbrygga klyftan mellan de romska samhällsgrupperna och offentliga institutioner), garantera och förbättra romernas till
träde till arbetsmarknaden, ge lika tillgång till hälso- och sjukvård och sociala förmåner, bekämpa diskriminerande praxis när
det gäller tillhandahållandet av bostäder, och öka romernas deltagande i det sociala, ekonomiska, kulturella och politiska livet.
Europaparlamentet pekar åter på behovet av att det inrättas ett nätverk av universitets- och samhällsexperter som ska föreslå
specifika pilotprojekt och utarbeta projekt som ger upphov till omedelbara förändringar.
Syftet med pilotprojektet är även att säkerställa en integrerad utbildning av romska familjer, som samtidigt fokuserar på tidig
integrering av barn i förskoleverksamhet, yrkesutbildning av föräldrar och genomförande av samhällsverksamhet för hela famil
jen, vilket också syftar till att förbättra de vuxnas passiva färdigheter.
I sina slutsatser från av den 14 december 2007 är Europeiska rådet ”medvetet om den mycket specifika situation som romerna
befinner sig i över hela unionen” och ”uppmanar medlemsstaterna och unionen att […] använda alla medel för att förbättra deras
integrering”. I sina slutsatser av den 19 och 20 juni 2008 angav Europeiska rådet att det ser fram emot resultaten från den kom
mande konferensen om denna fråga som ska hållas i september 2008. Det uppmanade rådet att ta hänsyn till detta i sin gransk
ning av den reviderade sociala agendan. Europeiska rådet kommer att ta upp denna fråga på nytt före årets slut.

13 03 22

Pilotprojekt – Erasmus för lokala och regionala förtroendevalda
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

259 117,03

129 558,00

Anmärkningar
Syftet med pilotprojektet är att erbjuda hjälp och stöd till lokala och regionala råd i unionen.
Pilotprojektets första princip är att uppmuntra och stödja rörligheten bland såväl lokala som regionala förtroendevalda inom
unionen. Den andra principen går ut på att rörlighetsfaktorn inkluderas i ett överenskommet program för utbildning på plats
och erfarenhetsutbyte med fokus på ”ekonomisk och social sammanhållning”.
Pilotprojektet har följande mål:
— Att främja multilateralt samarbete mellan territoriella och lokala och regionala institutioner på politisk nivå.
— Att stödja rörligheten bland lokala och regionala förtroendevalda.
— Att stimulera gemensam forskning och idéutbyte om problem som regelbundet uppstår, med hjälp av utbildning på plats
och erfarenhetsutbyte.
— Att främja utbyte av bästa praxis.
Pilotprojektet är således ett verktyg för att stärka lokala och regionala förtroendevaldas utbildning och erfarenheter samt att
stärka lokala och regionala råds kapacitet att tillämpa koncept, demokratiska principer och strategier.
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Pilotprojekt – Förstärkt regionalt och lokalt samarbete genom främjande av unionens regionalpolitik på global nivå
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

1 546 740

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

1 500 000

1 500 000

Åtaganden

Betalningar

2 000 000,00

453 260,49

Anmärkningar
Syftet med projektet är att utarbeta en mångsidig strategi för att främja kunskap om och erfarenheter från unionens regional
politik i tredjeländer. Strategin bör omfatta anordnandet av internationella evenemang, informationsverksamhet, nätverksbyg
gande mellan regionala och lokala aktörer, utveckling av gemensamma projekt och nya regionala partnerskap samt utbyte av
god praxis mellan regioner. Genom att främja unionens sammanhållningspolitiska modell som en ”framgångssaga” via ett antal
regionala dialoger, kommer unionen att använda dessa åtgärder för att exemplifiera och föra fram sina värderingar, grundläg
gande principer, organisatoriska strukturer och sin politik på global nivå. Samarbete med internationella organisationer som är
verksamma på detta område (Forum of Global Associations of Regions (Fogar) och United Cities and Local Governments (ECLG))
kommer att visa sig vara särskilt fördelaktigt i detta syfte.

13 03 24

Förberedande åtgärd – Främjande av bättre villkor för mikrokrediter i Europa
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

4 000 000

Åtaganden

3 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

3 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Mikrofinansiering för små företag har förts fram som ett intressant tema vid flera möten inom rådet år 2000 och i mars 2003.
Europeiska rådet har för första gången uppmanat medlemsstaterna att fästa särskild uppmärksamhet vid mikrokrediter för att
främja nystart av små företag och deras tillväxt. Mikrokrediter ingick dessutom som ett av de mål för de finansiella instrumen
ten i det fleråriga europeiska programmet (MAP/2002–2006) som fastställdes av rådet i december 2001. I detta program inför
des också en definition av mikrokrediter på europeisk nivå, nämligen ett lån på mindre än 25 000 EUR.
I programmet för konkurrenskraft och innovation, som pågår sedan 2006, behandlas också mikrokrediter, bland annat inom
garantiinstrumentet till de små och medelstora företagen, andra ”delen”. Detta instrument, som förvaltas av Europeiska inves
teringsfonden (EIF), ska uppmuntra finansinstitut att spela en större roll för lånetillgången när det gäller mindre belopp som
normalt sett skulle innebära proportionellt sett högre hanteringskostnader per enhet för låntagare med otillräckliga säkerheter.
Förutom garantier eller motgarantier får finansiella intermediärer ta emot stöd för att delvis kompensera de höga administrativa
kostnaderna vid mikrokreditfinansiering.
Denna förberedande åtgärd syftar till att främja utvecklingen av mikrokrediter i Europa i linje med tillväxt- och sysselsättnings
målen i Europa 2020-strategin och rekommendationerna i Europaparlamentets resolution av den 11 juli 2007 om de finan
siella tjänsterna 2005–2010 – Vitbok (EUT C 175 E, 10.7.2008, s. 392), och framför allt till att betona behovet av en
handlingsplan för mikrokrediter.
Den förberedande åtgärden syftar till att:
— på medellång sikt säkra att mikrokreditsektorn i Europa blir självfinansierande genom att utveckla mikrofinansieringsin
stitutens finansieringskapacitet, särskilt när det gäller andra institut än banker; projektet skulle kunna förvaltas av EIF, unio
nens finansinstitut som är specialiserat i finansieringen av små och medelstora företag och mikroföretag och som dessutom
förvaltar unionens finansiella instrument,
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— främja ökad synergi mellan befintliga finansiella instrument inom samma område (CIP, Jeremie (gemensamma europeiska
resurser för mikroföretag till medelstora företag), Eruf, EUF),
— främja social integration med stöd av den företagsanda och ekonomiska tillväxt som skapas. Mottagarna av de medel som
ställs till förfogande för mikrofinansiering skulle därför kunna komma från föreningssektorn och arbeta med mindre gyn
nade folkgrupper.
Anslagen ska täcka genomförandet av den förberedande åtgärd som antagits för 2008. Det ska framför allt användas till att
utveckla en såddkapitalfond för andra institut än banker.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
13 03 26

Pilotprojekt – Hållbar förnyelse av förorter
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

500 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

250 000

Anmärkningar
Ny artikel
Pilotprojektet syftar till att stödja rivning och återuppbyggnad av gamla och nedgångna fastigheter i förorterna till europeiska
städer samt testa införandet av innovativa och avancerade kriterier för byggnadssäkerhet, kvalitetsteknik, hållbarhet och ener
gieffektivitet. Det främsta syftet är att främja social integration i förorterna genom insatser via bostadspolitiken.
Projektet ska finansiera följande:
— Urvalet av åtminstone fem testförorter i europeiska tättbefolkade städer, där det finns ett stort behov av fastighetsrenovering.
— Fastställande av avancerade säkerhetskrav med tanke på varje områdes specifika karaktär (t.ex. antiseismiska åtgärder) och
av kvalitetskrav för bostadshusens teknik och konstruktion, inbegripet utformningen av privata och gemensamma utrym
men, val av material, tekniska lösningar etc.
— Fastställande av energisparmål och en energimix med en större användning av energi från förnybara källor för nya
bostadshus.
— Urvalet av de mest effektiva finansiella instrumenten för att främja förnyelsen av nedgångna tätorter och innovationen inom
byggnadssektorn (löpande fonder, regionalt stöd, skatterabatt, offentlig-privata partnerskap etc.).
— Fastställande av en uppsättning åtgärder för att erbjuda tillfälliga bostadsalternativ för de boende i testområdena och med
verkan av de boende och de lokala samhällena i samband med nyutformningsprocessen.
— Fastställande av en utvärderingsmodell för att granska och utvärdera projektresultaten.
— Igångsättande av renoveringsprogram i testområdena.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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Förberedande åtgärd – RURBAN – Partnerskap för hållbar utveckling i städer och på landsbygden
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

2 000 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 000 000

Anmärkningar
Ny artikel
Syftet med denna förberedande åtgärd är att utveckla en partnerskapsmodell för städer och omgivande landsbygdsområden och
att uppnå bättre samarbete mellan olika aktörer vid utarbetandet och genomförandet av gemensamma initiativ mellan städer
och landsbygd baserat på en helhetssyn. Denna modell skulle kunna användas under nästa programplaneringsperiod för utveck
lingsprojekt för städer och landsbygd som samfinansieras av unionen.
Mer specifikt bör den förberedande åtgärden syfta till följande:
— Fastställa gemensamma utmaningar och utvecklingsmöjligheter för städer och landsbygdsområden.
— Se över existerande partnerskap mellan städer och landsbygd i medlemsstaterna, identifiera samarbetsområden och med
verkande lokala/regionala aktörer (offentliga, privata, icke-statliga organisationer etc.).
— Fastställa exempel på innovativa bra metoder för samarbete mellan städer och landsbygd i befintliga partnerskap.
— Skapa en modell för partnerskap mellan städer och landsbygd och utarbeta en praktisk handledning för detta partnerskap
som eventuellt ska användas i kommissionens strategiska riktlinjer för sammanhållning för nästa programplaneringspe
riod efter 2013.
Den förberedande åtgärden bör genomföras under åren 2011–2012.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
13 03 28

Förberedande åtgärd – Förstärkt regionalt och lokalt samarbete genom främjande av unionens regionalpolitik på global nivå
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

2 000 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 000 000

Anmärkningar
Ny artikel
Denna förberedande åtgärd syftar till ett fortsatt utarbetande av en mångsidig strategi för att främja kunskap om och sprida erfa
renheter från unionens regionalpolitik för tredjeländer, på grundval av ett framgångsrikt genomförande av ett tidigare pilotpro
jekt, inrättat på Europaparlamentets initiativ. Strategin bör omfatta anordnandet av internationella evenemang,
informationsverksamhet, nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer, utveckling av gemensamma projekt och nya
regionala partnerskap samt utbyte av god praxis mellan regioner. Genom att främja unionens sammanhållningspolitiska modell
som en ”framgångssaga” via ett antal regionala dialoger, kommer unionen att använda dessa åtgärder för att exemplifiera och
föra fram sina värderingar, grundläggande principer, organisatoriska strukturer och sin politik på global nivå. Samarbete med
internationella organisationer som är verksamma på detta område (Forum of Global Associations of Regions [Fogar] och Uni
ted Cities and Local Governments [UCLG]), kommer att visa sig vara särskilt fördelaktigt i detta syfte.
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Rättslig grund
Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

13 03 29

Förberedande åtgärd – Fastställande av en styrningsmodell för Europeiska unionens Donauområde – bättre och effektiv
samordning
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 500 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

750 000

Anmärkningar
Ny artikel
Projektets startdatum: 1 januari 2011
Projektets slutdatum: 31 december 2013
Den 19 juni 2009 bad Europeiska rådet formellt kommissionen att före utgången av 2010 lägga fram Europeiska unionens stra
tegi för Donauområdet. Strategin som kommer att lanseras under det ungerska ordförandeskapet för Europeiska unionen i bör
jan av 2011 kommer att åtföljas av en handlingsplan, som fortlöpande kommer att utvecklas och aktualiseras genom att förslag
från medlemsstaterna beaktas. Genom nya artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen förbättras unionens möjligheter att
främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt solidaritet mellan medlemsstaterna. Denna förberedande åtgärd
behövs för att utveckla den nödvändiga kapacitetsuppbyggnaden och påskynda samordningsprocessen i syfte att garantera den
riktiga styrningsmodellen för genomförande av Europeiska unionens strategi för Donauområdet.
Donauområdet har lång erfarenhet av nätverksarbete och samarbete inom många politikområden. Strategin och dess handlings
plan kommer att erbjuda en möjlighet att gå från ord till handling och att åstadkomma verkliga fördelar för området som hel
het. Det finns ett behov av en gemensam strategisk syn för att vägleda den framtida territoriella utvecklingen för Donauområdet.
Det är uppenbart att ingen på egen hand kan genomföra alla de åtgärder som behövs för att komma till rätta med problemen
och för att utnyttja alla de möjligheter som finns i området. En strategi för Donauområdet, bestående av detaljerade och sam
stämmiga insatser, med ett tillräckligt ekonomiskt stöd är avgörande för att utveckla Donauområdet och fullt ut utnyttja de möj
ligheter som området har.
Donau förbinder tio europeiska länder – Tyskland, Österrike, Slovakien, Ungern, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Molda
vien och Ukraina – varav sex är medlemsstater, och i ett vidare territoriellt perspektiv omfattar regionen också Tjeckien, Slove
nien, Bosnien och Hercegovina samt Montenegro.
Donauområdet utgör en viktig skärningspunkt mellan unionens sammanhållningspolitiska program samt program för länder
som ingår i den europeiska grannskapspolitiken och potentiella kandidatländer, och utgör därför ett område där samverkan mel
lan olika unionsstrategier kan utvecklas: sammanhållning, transporter, turism, jordbruk, fiske, ekonomisk och social utveckling,
energi, miljö, utvidgning och grannskapspolitik, och Europeiska unionens strategi för Donauområdet ska tas fram inom föl
jande samarbetsområden: social utveckling och socialt skydd, hållbar ekonomisk utveckling, transport- och energiinfrastruktur,
miljöskydd samt kultur och utbildning.
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Europeiska unionens strategi för Donauområdet bör genomföras med fullt utnyttjande av alla tillgängliga finansieringsresurser
från unionen, medlemsstaterna och andra länder vid Donau, internationella finansinstitut samt privat kapital. Man bör framför
allt försöka finna vägar för att samordna de olika finansieringsinstrumenten och de föreslagna särskilda åtgärderna på ett bättre,
effektivare och ändamålsenligare sätt. Det förväntas att Europeiska unionens strategi för Donauområdet, genom bättre samar
bete mellan medlemsstaterna och länder vid Donau, kommer att förbättra den sociala och ekonomiska utvecklingen i området.
Detta kommer att skapa nya möjligheter för företagen, påskynda utvecklingen av hållbara, effektivare och intermodala trans
portsystem samt hållbar transport och turism och kommer att förbättra livskvaliteten för alla innevånare i Donauområdet, med
full respekt för miljön.
Den förberedande åtgärden ska sålunda främja/skapa en styrningsmodell som ska tillämpas inom de specifika områden som
avser Donauområdet.
Finansieringen är avsedd att finansiera verksamhet knuten till fastställandet av den styrningsmodell som behövs för utveck
lingen och genomförandet av Europeiska unionens strategi för Donauområdet. Styrningsmodellen kommer att förbättra sam
arbetet mellan samtliga deltagande länder och regioner när det gäller gemensamma flaggskeppsprojekt inom följande områden:
— Miljövänlig användning av Donau genom sjöfart på inre vattenvägar, samtransport med andra transportslag längs Donau
genom förbättring av all infrastruktur (med prioritet för bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur) och genom att upp
rätta ett system med flera transportslag längs hela floden, miljövänlig användning av vattenkraft längs Donau, bevarande
och förbättring av Donaus vattenkvalitet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den
23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327,
22.12.2000, s. 1), stränga säkerhetskrav för fartyg.
— Hållbar turism: ekoturism, utveckling av cykelrutter längs nästan hela Donau, utveckling av den konventionella masskul
turturismen, turism i städer och på landsbygd, affärs- och kryssningsturism, idrottsturism.
— Gemensamma projekt (att främja och genomföra) i avsikt att öka samarbetet på energiområdet, särskilt om energieffekti
vitet och förnybara energikällor, mot bakgrund av områdets potential som en källa för bioenergi, samt uppmuntra använd
ningen av energi från biomassa, sol, vind och vatten.
— Främja forskningsinfrastruktur som skräddarsytts till områdets särskilt starka sidor och specifika spjutspetskluster för pro
duktinnovation och saluföring.
— Ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram i och för Donauområdet som syftar till att stödja vetenskaplig utveck
ling och innovation genom att skapa samarbete mellan Donaustaterna inom områdena miljöforskning, fiske, jordbruk,
infrastruktur (inklusive energiområdet), transport, utbildning och rörlighet för forskare och socioekonomiska aspekter.
— Utbytesprogram mellan universitet inom regionen och universitetsnätverk för att främja spjutspetscentra som kan kon
kurrera på internationell nivå och stärka Donauidentiteten genom utbildning och förbättrade styrelseformer samt livslångt
lärande.
— Garantera områdets säkerhet.
Europeiska unionens strategi för Donauområdet – Inte bara en strategi
Det behövs konkreta och synliga åtgärder för att kunna lösa problemen i regionen. I sin handlingsplan bör kommissionen insis
tera på att medlemsstaterna och andra aktörer tar ansvaret som ledande parter för specifika prioriterade områden och flagg
skeppsprojekt, till exempel genom att utarbeta specifika och integrerade styrelseformer i linje med en gemensam helhetssyn på
Europeiska unionens strategi för Donauområdet som antogs av kommissionen den 8 december 2010.
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Kommissionen kommer att uppfylla behovet av ett oberoende organ/tillvägagångssätt för flera områden som kan garantera den
nödvändiga samordningen, övervakningen och uppföljningen av handlingsplanen, liksom en regelbunden uppdatering av pla
nen och strategin om nödvändigt. Kommissionen föreslår inte någon extra finansiering eller andra resurser för närvarande. Vissa
av de särskilda åtgärderna och projekten kommer dock att kräva ekonomiskt stöd. En stor bidragskälla är de strukturfonder som
är tillgängliga i området – de flesta programmen tillåter redan de åtgärder som anges i strategin. De programansvariga myndig
heterna kan se över tilldelningskriterierna och underlätta urvalet av projekt som är i linje med strategin. Dessutom kommer med
lemsstaterna att undersöka möjligheten att med egna medel finansiera projekt och åtgärder som är i linje med
strategiprioriteringarna. Europeiska investeringsbanken och andra internationella och regionala finansinstitut kan också bidra.
Intensiva ansträngningar genom handlingsplanen bör utföras i nära samordning med eventuella pågående utvecklingstendenser
(särskilt nya förordningar), även på unionsnivå, för att åstadkomma samstämmighet och effektivitet.
Den pågående ekonomiska krisen innebär ett mindre fördelaktigt klimat för investeringar, vilket påverkar både offentliga sek
torer och privat företagsamhet i allmänhet. Detta gör det desto viktigare att Europeiska unionens strategi för Donauområdet gör
det möjligt för parterna i området att bli långsiktiga och medvetna om att när krisen väl är över är det de regioner som är bäst
förberedda som också är bäst utrustade för att dra fördel av nya möjligheter och innovationer.
Denna förberedande åtgärd som inrättades på Europaparlamentets initiativ ska ha en löptid på tre år, från januari 2011 till
december 2013 och det belopp som ska tilldelas är 1 500 000 EUR per år.
De ovannämnda projekten kommer att kräva tidsintensiva förberedelser med de berörda medlemsstaterna och med berörda
myndigheter i tredjeländerna. De första utbetalningarna kommer att ske 2011.
Baserat på den befintliga rättsliga ramen innehåller denna förberedande åtgärd lösningar för ett hållbart samarbete mellan med
lemsstaterna och andra länder vid Donau. Det konkretiserar utarbetandet av Europeiska unionens strategi för Donauområdet
och dess integrering i unionens övergripande politik.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

13 03 30

Pilotprojekt – För en gemensam regional identitet, försoning mellan nationer och ekonomiskt och socialt samarbete inklu
sive en alleuropeisk expert- och kompetensplattform i Donaus makroregion
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

2 000 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 000 000

Anmärkningar
Ny artikel
Finansieringen bör användas för att anordna eller utveckla följande:
— Utbildningsprogram och seminarier för ungdomar i syfte att betona den gemensamma regionala identiteten hos alla folk
som lever i makroregionen kring Donau. Programmen bör betona medborgarutbildning och möjligheter till kulturellt
utbyte som ska bidra till en progressiv, hållbar europeisk framtidsorienterad dimension av samexistens.

II/560

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 13 — REGIONALPOLITIK
KAPITEL 13 03 — EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET (forts.)

13 03 30 (forts.)

— En gemensam plattform som ger tillgång till regional sakkunskap.
— Förbättring och utveckling av nya lösningar för att hantera sakkunskap och projektinformation samt för att bygga nätverk.
Pilotprojektet ska främja social och ekonomisk stabilitet i de berörda regionerna, bland annat åtgärder för att utveckla samman
hållningen mellan folkgrupper, och framhäva det transnationella samarbetets mervärde. Detta bör skapa en hållbar grund för
en gemensam plattform som ger tillgång till regional sakkunskap och utökar det regionala samarbetet och bör även göra det
möjligt att dra slutsatser utifrån erfarenheterna av en makroregionstrategi.
Det stödberättigade området ska utgöras av makroregionen kring Donau och de kringliggande länderna i enlighet med den euro
peiska grannskapspolitiken. Stödberättigade program ska ha deltagare från minst tre medlemsstater från denna region.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
13 03 31

Tekniskt stöd och informationsspridning om Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen samt en förbättrad
kunskap om makroregionstrategin
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

2 500 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

Anmärkningar
Ny artikel
Detta anslag är avsett att säkerställa 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 Öst
ersjöstrategin och principerna för makroregioner.
— En framgångsrik styrning av strategin genom det decentraliserade system som har upprättats och, i synnerhet, genomför
andet av systemet med samordnare för prioriterade områden och ledare för flaggskeppsprojekt.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden
(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 utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).
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KAPITEL 13 04 — SAMMANHÅLLNINGSFONDEN
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

1 377 495 593

p.m.

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

13 04

SAMMANHÅLLNINGS
FONDEN

13 04 01

Sammanhållningsfonden
– Slutförande av tidigare
projekt (före 2007)

1.2

13 04 02

Sammanhållningsfonden

1.2 11 073 646 193

6 247 800 000 10 185 294 880

4 350 000 000 9 287 121 769,15 4 302 640 240,05

11 073 646 193

7 625 295 593 10 185 294 880

6 850 000 000 9 289 014 253,65 7 079 778 065,97

Kapitel 13 04 – Totalt

p.m.

2 500 000 000

1 892 484,50 2 777 137 825,92

Anmärkningar
I bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1164/94 av den 16 maj 1994 om inrättandet av en sammanhållningsfond (EGT L 130,
25.5.1994, s. 1) anges villkoren för återbetalning av förskott som inte leder till att finansieringen genom strukturfonderna mins
kar. Eventuella inkomster från återbetalning av förskott, som tas upp under punkt 6 1 5 7 i inkomstberäkningen, kommer att
leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artiklarna 18 och 157 i budgetförordningen. I förordning (EG)
nr 1083/2006 fastställs villkoren för återbetalning av i förväg utbetalda medel för perioden 2007–2013.
13 04 01

Sammanhållningsfonden – Slutförande av tidigare projekt (före 2007)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

p.m.

1 377 495 593

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

Åtaganden

2 500 000 000

1 892 484,50

Betalningar

2 777 137 825,92

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka åtaganden genom Sammanhållningsfonden före 2000 som återstår att reglera och slutförande av
programperioden 2000–2006.
Åtgärder för att bekämpa bedrägeri kommer att finansieras genom artikel 24 02 01.
Detta anslag är även avsett att finansiera åtgärder som vidtas av samarbetspartnerna inför nästa programplaneringsperiod.
Rättslig grund
Rådets (EEG) nr 792/93 av den 30 mars 1993 om inrättande av ett finansieringsorgan för sammanhållning (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

Sammanhållningsfonden
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

11 073 646 193

Anslag 2010

Betalningar

6 247 800 000

Åtaganden

10 185 294 880

Genomförande 2009
Betalningar

4 350 000 000

Åtaganden

9 287 121 769,15

Betalningar

4 302 640 240,05

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka åtaganden genom Sammanhållningsfonden under programperioden 2007–2013.
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KAPITEL 13 04 — SAMMANHÅLLNINGSFONDEN (forts.)

13 04 02 (forts.)

Åtgärder för att bekämpa bedrägeri kommer att finansieras genom artikel 24 02 01.
Detta anslag är även avsett att finansiera åtgärder som vidtas av samarbetspartnerna inför nästa programplaneringsperiod.
Rättslig grund
Rådets (EEG) nr 792/93 av den 30 mars 1993 om inrättande av ett finansieringsorgan för sammanhållning (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).
Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).
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).
Referensrättsakter
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 158 och 161.
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 174 och 177.
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KAPITEL 13 05 — FÖRANSLUTNINGSVERKSAMHET MED ANKNYTNING TILL STRUKTURPOLITIKEN
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

13 05

FÖRANSLUTNINGSVERKSAMHET
MED ANKNYTNING TILL STRUK
TURPOLITIKEN

13 05 01

Instrumentet för strukturpolitiska
åtgärder inför anslutningen (Ispa) –
Slutförande av tidigare projekt
(2000–2006)

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

390 000 000

1 147 590,— 452 991 761,22

p.m.

170 000 000

p.m.

560 000 000

13 05 01 01 Instrumentet för strukturpolitiska

åtgärder inför anslutningen (Ispa) –
Slutförande av tidigare projekt
(2000–2006)

4

p.m.

4

p.m.

329 949 308

13 05 01 02 Instrumentet för strukturpolitiska

åtgärder inför anslutningen – Slutfö
rande av stöd inför anslutningen för
åtta kandidatländer
Artikel 13 05 01 – Delsumma

13 05 02

Instrumentet för stöd inför
anslutningen – Regional utveckling

13 05 03

Instrumentet för stöd inför
anslutningen – Gränsöverskridande
samarbete

p.m.

p.m.
329 949 308

0,—

82 739 572,89

1 147 590,— 535 731 334,11

4

390 900 000

85 696 110

324 300 000

1.2

51 615 763

13 000 000

50 603 690

6 100 000

47 570 096,—

0,—

4

36 014 241

9 759 835

35 308 079

4 100 000

34 615 765,—

0,—

Artikel 13 05 03 – Delsumma

87 630 004

22 759 835

85 911 769

10 200 000

82 185 861,—

0,—

Kapitel 13 05 – Totalt

478 530 004

438 405 253

410 211 769

13 05 03 01 Gränsöverskridande samarbete –

Bidrag från underrubrik 1b

30 000 000 253 200 000,— 169 494 694,80

13 05 03 02 Gränsöverskridande samarbete och

deltagande av kandidatländer och
potentiella kandidatländer i
strukturfondernas transnationella
och interregionala
samarbetsprogram – Bidrag från
rubrik 4

13 05 01

600 200 000 336 533 451,— 705 226 028,91

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 kandidatländerna i Centraloch 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 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

329 949 308

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

390 000 000

Åtaganden

1 147 590,00

Betalningar

452 991 761,22

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka dels stödåtgärder inom ramen för Ispa, dels sådant tekniskt stöd som ges utanför kommissionen
och som är nödvändigt för att åtgärderna ska kunna genomföras i kandidatländerna i Central- och Östeuropa.
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13 05 01 (forts.)
13 05 01 01 (forts.)

Inga administrativa utgifter, oavsett föremålet för åtgärden, ska beviljas under denna punkt.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1266/1999 av den 21 juni 1999 om samordning av stödet till kandidatländerna inom ramen för för
anslutningsstrategin (EGT L 161, 26.6.1999, s. 68).
Rådets förordning (EG) nr 1267/1999 av den 21 juni 1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument
(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 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

p.m.

p.m.

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

170 000 000

Betalningar

0,—

82 739 572,89

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka dels stödåtgärder inom ramen för Ispa, dels sådant tekniskt stöd som ges utanför kommissionen
och som är nödvändigt för att åtgärderna ska kunna genomföras i de anslutande stater som blev medlemmar den 1 maj 2004.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1266/1999 av den 21 juni 1999 om samordning av stödet till kandidatländerna inom ramen för för
anslutningsstrategin (EGT L 161, 26.6.1999, s. 68).
Rådets förordning (EG) nr 1267/1999 av den 21 juni 1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument
(EGT L 161, 26.6.1999, s. 73).
13 05 02

Instrumentet för stöd inför anslutningen – Regional utveckling
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

390 900 000

Anslag 2010

Betalningar

85 696 110

Åtaganden

324 300 000

Genomförande 2009
Betalningar

30 000 000

Åtaganden

253 200 000,00

Betalningar

169 494 694,80

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka unionens stöd till de kandidatländer som omfattas av instrumentet för stöd inför anslutningen
för en gradvis anpassning till unionens normer och politik, inbegripet i tillämpliga fall till unionens regelverk, med sikte på ett
framtida medlemskap.
Genom programdelen för utveckling av mänskliga resurser ska länderna ges stöd såväl för policyutveckling som för förbere
delser för att införa och förvalta unionens sammanhållningspolitik, särskilt strukturfonderna.
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 13 05 — FÖRANSLUTNINGSVERKSAMHET MED ANKNYTNING TILL STRUKTURPOLITIKEN (forts.)

13 05 03

Instrumentet för stöd inför anslutningen – Gränsöverskridande samarbete

13 05 03 01

Gränsöverskridande samarbete – Bidrag från underrubrik 1b
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

51 615 763

13 000 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

50 603 690

6 100 000

Åtaganden

Betalningar

47 570 096,00

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden till projekten för gränsöverskridande sam
arbete samt det tekniska stöd som lämnas utanför kommissionen och som krävs för genomförandet i medlemsstaterna.
Detta anslag ska även stödja och främja miljövänlig turism genom att samfinansiera gränsöverskridande cykelledsnät, såsom
EuroVelo och Järnridåleden.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (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

Gränsöverskridande samarbete och deltagande av kandidatländer och potentiella kandidatländer i strukturfondernas transna
tionella och interregionala samarbetsprogram – Bidrag från rubrik 4
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

36 014 241

Anslag 2010

Betalningar

9 759 835

Åtaganden

35 308 079

Genomförande 2009
Betalningar

4 100 000

Åtaganden

34 615 765,00

Betalningar

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bidraget från instrumentet för stöd inför anslutningen till projekten för gränsöverskridande sam
arbete samt det tekniska stöd som lämnas utanför kommissionen och som krävs för genomförandet i kandidatländerna och
potentiella kandidatländer.
Detta anslag ska täcka bidraget från instrumentet för stöd inför anslutningen för kandidatländers eller potentiella kandidatlän
ders deltagande i de relevanta transnationella och interregionala samarbetsprogrammen.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (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).
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KAPITEL 13 06 — SOLIDARITETSFONDEN
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

13 06

SOLIDARITETSFONDEN

13 06 01

Europeiska unionens solidari
tetsfond – Medlemsstater

3.2

p.m.

p.m.

13 06 02

Europeiska unionens solidari
tetsfond – Stater som förhand
lar om anslutning

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kapitel 13 06 – Totalt

13 06 01

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

79 914 040

p.m.
79 914 040

Åtaganden

Betalningar

79 914 040 622 539 146,— 622 539 146,—

p.m.

0,—

0,—

79 914 040 622 539 146,— 622 539 146,—

Europeiska unionens solidaritetsfond – Medlemsstater
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

79 914 040

79 914 040

Åtaganden

Betalningar

622 539 146,00

622 539 146,00

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd att täcka anslag som beviljats från unionens solidaritetsfond vid naturkatastrofer i medlemsstaterna.
Beslut om tilldelning av anslaget ska fattas i en ändringsbudget vars enda syfte är att mobilisera Europeiska unionens
solidaritetsfond.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond
(EGT L 311, 14.11.2002, s. 3).
Referensrättsakter
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, framlagt av kommissionen den 6 april 2005, om inrättande av Europe
iska unionens solidaritetsfond (KOM(2005) 108 slutlig).
Interinstitutionellt avtal av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund
ekonomisk förvaltning (EUT C 139, 14.6.2006, s. 1).
13 06 02

Europeiska unionens solidaritetsfond – Stater som förhandlar om anslutning
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd att täcka vad som följer av utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond vid naturkatastrofer i
länder som förhandlar om anslutning med unionen.
Beslut om tilldelning av anslaget ska fattas i en ändringsbudget vars enda syfte är att mobilisera Europeiska unionens
solidaritetsfond.
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KAPITEL 13 06 — SOLIDARITETSFONDEN (forts.)

13 06 02 (forts.)

Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond
(EGT L 311, 14.11.2002, s. 3).
Referensrättsakter
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, framlagt av kommissionen den 6 april 2005, om inrättande av Europe
iska unionens solidaritetsfond (KOM(2005) 108 slutlig).
Interinstitutionellt avtal av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund
ekonomisk förvaltning (EUT C 139, 14.6.2006, s. 1).
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AVDELNING 14
BESKATTNING OCH TULLUNION
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
14 01

Rubrik

Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009

Betalningar

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR
POLITIKOMRÅDET BESKATTNING
OCH TULLUNION

56 129 539

56 129 539

56 242 164

56 242 164

Reserver (40 01 40)

32 492

32 492

118 737

118 737

56 162 031

56 162 031

56 360 901

3 000 000

2 380 447

2 500 000

Åtaganden

Betalningar

56 043 092,10

56 043 092,10

56 360 901

56 043 092,10

56 043 092,10

2 500 000

2 980 836,24

1 933 695,04

14 02

STRATEGI FÖR OCH SAMORD
NING AV GENERALDIREKTORA
TET FÖR SKATTER OCH
TULLUNION

14 03

INTERNATIONELLA ASPEKTER PÅ
BESKATTNING OCH TULL

2 300 000

1 237 833

2 000 000

2 000 000

1 700 000,—

1 899 085,90

14 04

TULLPOLITIK

53 000 000

35 801 930

50 318 000

30 000 000

43 413 177,63

39 307 008,01

14 05

SKATTEPOLITIK

27 800 000

19 234 016

24 000 000

16 300 000

22 038 660,26

22 226 403,06

Avdelning 14 – Totalt

142 229 539

114 783 765

135 060 164

Reserver (40 01 40)

32 492

32 492

118 737

142 262 031

114 816 257

135 178 901

107 042 164 126 175 766,23 121 409 284,11
118 737
107 160 901 126 175 766,23 121 409 284,11
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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

14 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET
BESKATTNING OCH TULLU
NION

14 01 01

Utgifter avseende personal i
aktiv tjänst inom politikområdet
beskattning och tullunion

5

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

42 750 359

42 304 682

32 492

118 737

42 782 851

42 423 419

41 836 919,01

Reserver (40 01 40)

41 836 919,01

14 01 02

Extern personal och andra admi
nistrativa utgifter för politikom
rådet beskattning och tullunion

14 01 02 01

Extern personal

5

5 853 335

5 782 612

6 074 250,26

14 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

3 176 150

3 829 199

3 640 255,33

9 029 485

9 611 811

9 714 505,59

14 01 03

Utgifter avseende utrustning,
möbler och tjänster för
politikområdet beskattning och
tullunion

3 097 695

3 093 671

3 284 667,50

Artikel 14 01 02 – Delsumma

5

14 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom
politikområdet beskattning och
tullunion

14 01 04 01

Genomförande och utveckling av
den inre marknaden –
Administrativa utgifter

1.1

120 000

100 000

75 000,—

14 01 04 02

Tull 2013 och Fiscalis 2013 –
Administrativa utgifter

1.1

1 132 000

1 132 000

1 132 000,—

Artikel 14 01 04 – Delsumma

1 252 000

1 232 000

1 207 000,—

Kapitel 14 01 – Totalt

56 129 539

56 242 164

56 043 092,10

Reserver (40 01 40)

32 492

118 737

56 162 031

56 360 901

14 01 01

56 043 092,10

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet beskattning och tullunion

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

14 01 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

42 750 359

42 304 682

Reserver (40 01 40)

32 492

118 737

Totalt

42 782 851

42 423 419

41 836 919,01

41 836 919,01
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 14 — BESKATTNING OCH TULLUNION
KAPITEL 14 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET BESKATTNING OCH TULLUNION (forts.)

14 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet beskattning och tullunion

14 01 02 01

Extern personal
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

5 853 335

14 01 02 11

Genomförande 2009

5 782 612

6 074 250,26

Andra administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 176 150

14 01 03

Genomförande 2009

3 829 199

3 640 255,33

Utgifter avseende utrustning, möbler och tjänster för politikområdet beskattning och tullunion
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 097 695

Genomförande 2009

3 093 671

14 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet beskattning och tullunion

14 01 04 01

Genomförande och utveckling av den inre marknaden – Administrativa utgifter

3 284 667,50

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

120 000

Genomförande 2009

100 000

75 000,00

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, i takt med att kontrakten för kontoren för tekniskt bistånd löper ut under
kommande år.
Rättslig grund
Se artikel 14 02 01.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 14 — BESKATTNING OCH TULLUNION
KAPITEL 14 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET BESKATTNING OCH TULLUNION (forts.)

14 01 04 (forts.)

14 01 04 02

Tull 2013 och Fiscalis 2013 – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 132 000

Genomförande 2009

1 132 000

1 132 000,00

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.
Eventuella inkomster från kandidatländers och, i tillämpliga fall, potentiella kandidatländers i västra Balkan bidrag för delta
gande i unions-/gemenskapsprogram, som tas upp under punkt 6 0 3 1 i den allmänna inkomstberäkningen, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande i samma proportion som gäller för det belopp som godkänts för administrativa utgifter i
förhållande till de totala anslag som tas upp för programmet, i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Se artiklarna 14 04 02 och 14 05 03.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 14 — BESKATTNING OCH TULLUNION

KAPITEL 14 02 — STRATEGI FÖR OCH SAMORDNING AV GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLUNION
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

14 02

STRATEGI FÖR OCH SAMORD
NING AV GENERALDIREKTO
RATET FÖR SKATTER OCH
TULLUNION

14 02 01

Genomförande och utveckling av
den inre marknaden
1.1
Kapitel 14 02 – Totalt

14 02 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 000 000

2 380 447

2 500 000

2 500 000

2 980 836,24

1 933 695,04

3 000 000

2 380 447

2 500 000

2 500 000

2 980 836,24

1 933 695,04

Genomförande och utveckling av den inre marknaden
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

3 000 000

Anslag 2010

Betalningar

2 380 447

Åtaganden

2 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

2 500 000

2 980 836,24

Betalningar

1 933 695,04

Anmärkningar
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 2013programmet eller Fiscalis 2013-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,
— framtagande och utveckling av informations- och utbildningsmaterial.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 14 — BESKATTNING OCH TULLUNION

KAPITEL 14 03 — INTERNATIONELLA ASPEKTER PÅ BESKATTNING OCH TULL
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

p.m.

INTERNATIONELLA ASPEKTER
PÅ BESKATTNING OCH TULL

14 03 01

Tullsamarbete och internatio
nellt bistånd – Slutförande av
tidigare program

4

Medlemskap i internationella
organisationer på området tull
och beskattning

4

1 300 000

God styrning på skatteområdet

4

1 000 000

14 03 04

Kapitel 14 03 – Totalt

14 03 01

Genomförande 2009

Åtaganden

14 03

14 03 03

Anslag 2010

BR

1 237 833
p.m.

2 300 000

1 237 833

2 000 000
p.m.
2 000 000

2 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

199 085,90

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 899 085,90

p.m.
2 000 000

Tullsamarbete och internationellt bistånd – Slutförande av tidigare program
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

199 085,90

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka avslutande av de åtaganden enligt Tull 2002-programmet och Tull 2007-programmet som åter
står att reglera.
De finansierade åtgärderna omfattar konferenser och seminarier, tekniskt bistånd och datorstöd för samordning av gemenska
pens och medlemsstaternas insatser i form av utbildning, tekniskt bistånd och samarbete tillsammans med förvaltningarna i tred
jeländer, för att se till att både de externa och interna gemenskapsåtgärderna är sammanhängande.
Driftsutgifterna omfattar också åtgärder för utbildning, tekniskt bistånd och samarbete i
— kandidatländerna så att de kan anpassa sig till gemenskapens tullbestämmelser inom ramen för utvidgningsprocessen; på
detta område är anslaget avsett att finansiera utgifterna för stöd samt för testning av överensstämmelse och samtrafikför
måga mellan de nationella systemen och gemenskapssystemen,
— tredjeländer så att de kan modernisera förvaltningen.
Eventuella inkomster från kandidatländers och, i tillämpliga fall, potentiella kandidatländers i västra Balkan bidrag för delta
gande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i den allmänna inkomstberäkningen kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Eventuella inkomster från tredjeländers, som inte är kandidatländer eller potentiella kandidatländer 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 ytter
ligare anslag ställs till förfogande och tas upp i denna artikel, i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
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.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 14 — BESKATTNING OCH TULLUNION
KAPITEL 14 03 — INTERNATIONELLA ASPEKTER PÅ BESKATTNING OCH TULL (forts.)

14 03 01 (forts.)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 253/2003/EG av den 11 februari 2003 om antagande av ett åtgärdsprogram för tull
frågor i gemenskapen (Tull 2007) (EUT L 36, 12.2.2003, s. 1).
Den rättsliga grunden för åtgärder för tekniskt bistånd finns i de olika avtal om samarbete, frihandel, tullunion och associering
som ingåtts mellan gemenskapen och ett flertal tredjeländer, bland annat kandidatländerna.
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).
14 03 03

Medlemskap i internationella organisationer på området tull och beskattning
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

1 300 000

Åtaganden

1 237 833

Genomförande 2009
Betalningar

2 000 000

2 000 000

Åtaganden

1 700 000,00

Betalningar

1 700 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka unionens bidrag till
— Världstullorganisationen (WCO),
— Internationella skattedialogen (ITD).
Rättslig grund
Rådets beslut 2007/668/EG av den 25 juni 2007 om Europeiska gemenskapens medlemskap i Världstullorganisationen och om
preliminärt utövande av de rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet (EUT L 274, 18.10.2007, s. 11).
Referensrättsakter
Kommissionens beslut av den 4 juni 2008 om gemenskapens deltagande i arbetet inom Internationella skattedialogen.
14 03 04

God styrning på skatteområdet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 000 000

Anslag 2010

Genomförande 2009

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier, samråd, studiecirklar, utbildningar, konferenser, utgifter för tekniskt och admi
nistrativt stöd, expertmöten, information och publikationer som har ett direkt samband med främjandet av god förvaltning inom
skatteområdet.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

II/578

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 14 — BESKATTNING OCH TULLUNION

KAPITEL 14 04 — TULLPOLITIK
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

14 04

TULLPOLITIK

14 04 01

Slutförande av tidigare tullpro
gram

1.1

14 04 02

Tull 2013

1.1
Kapitel 14 04 – Totalt

14 04 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

—

Åtaganden

1 000 000

Betalningar

0,— 10 532 675,72

53 000 000

35 801 930

50 318 000

29 000 000 43 413 177,63 28 774 332,29

53 000 000

35 801 930

50 318 000

30 000 000 43 413 177,63 39 307 008,01

Slutförande av tidigare tullprogram
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

—

p.m.

—

Genomförande 2009
Betalningar

1 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

10 532 675,72

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att genomföra åtgärdsprogrammet för tullfrågor i gemenskapen, särskilt finansiering
av gemensamma åtgärder, informationsteknikåtgärder och andra åtgärder.
För dessa ändamål ska anslaget särskilt täcka följande:
— Kostnader för resa och uppehälle för medverkande från de deltagande länderna i samband med seminarier och workshop
par, utbyte av tjänstemän, utbildning, uppföljning och komparativ analys.
— Organisationskostnader för seminarier, studiecirklar och andra liknande möten.
— Kostnader för inköp och utarbetande av alla former av utbildningsmaterial.
— Kostnader för underhåll, utveckling och drift av de befintliga systemen för informationsutbyte, driftskostnader för nät samt
för de gemenskapskomponenter som finns installerade i kommissionens lokaler eller hos underleverantörer. Det gäller föl
jande nät: Gemensamma kommunikationsnätet och Gemensamma systemgränssnittet (CCN/CSI) i den mån detta behöver
användas för att få de nedan nämnda systemen att fungera, dataspridningssystemet (DDS), det nya datoriserade transite
ringssystemet (NCTS), informationssystemet för Gemensamma tulltaxan (Taric), informationssystemet för överföring av
ursprungsstämplar och transiteringsstämplar (TCO/TCT), Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen (Ecics), Euro
peiska informationssystemet för bindande klassificeringsbesked (EBTI), systemet för övervakning av tullkvoter (TQS), sys
temet för övervakning av import inom ramen för aktiv förädling (IPR), systemen Unit Values och Suspensions samt andra
åtgärder för att befrämja datorisering inom tullområdet (e-tull och modernisering av tullen).
— När det gäller de nya systemen för kommunikation och informationsutbyte som inrättats enligt förvaltningsförfarandet i
artikel 4 i beslut 1999/468/EG: kostnader för utformning, installation, drift och vidareutveckling, framför allt med avse
ende på den utrustning, de dataprogram och former för uppkoppling som måste vara gemensamma för alla medlemsstater
för att systemet ska hållas samordnat och kompatibelt.
— När det gäller informationssystemet för bedrägeribekämpning (Afis): kostnader för användarstöd, underhåll, drift och
vidareutveckling.
— Kostnader knutna till andra insatser som kan vara nödvändiga för att uppnå programmets mål.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 14 — BESKATTNING OCH TULLUNION
KAPITEL 14 04 — TULLPOLITIK (forts.)

14 04 01 (forts.)

Eventuella inkomster från kandidatländers och, i tillämpliga fall, potentiella kandidatländers i västra Balkan bidrag för delta
gande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i den allmänna inkomstberäkningen kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Eventuella inkomster från tredjeländers, som inte är kandidatländer eller potentiella kandidatländer 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 ytter
ligare anslag ställs till förfogande och tas upp i denna artikel i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
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).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 253/2003/EG av den 11 februari 2003 om antagandet av ett åtgärdsprogram för tull
frågor i gemenskapen (Tull 2007) (EUT L 36, 12.2.2003, s. 1).

14 04 02

Tull 2013
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

53 000 000

Anslag 2010

Betalningar

35 801 930

Åtaganden

50 318 000

Genomförande 2009
Betalningar

29 000 000

Åtaganden

Betalningar

43 413 177,63

28 774 332,29

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att genomföra Tull 2013-programmet, särskilt finansiering av gemensamma åtgär
der, informationsteknikåtgärder och andra åtgärder.
För dessa ändamål ska anslaget särskilt täcka följande:
— Kostnader för inköp, utveckling, installation, underhåll och daglig drift av unionskomponenter i systemen för kommuni
kation och informationsutbyte, vilka omfattar Gemensamma kommunikationsnätet och Gemensamma systemgränssnittet
(CCN/CSI), inklusive kommunikationskostnader knutna till informationssystemet för bedrägeribekämpning (Afis), det dato
riserade transiteringssystemet (CTS), tariffsystemen, särskilt dataspridningssystemet (DDS), Kombinerade nomenklaturen
(KN), informationssystemet för Gemensamma tulltaxan (Taric), Europeiska informationssystemet för bindande klassifice
ringsbesked (EBTI), systemet för övervakning av tullkvoter (TQS), informationssystemet Suspensions, Specimen Manage
ment System (SMS), informationssystemet – bearbetningsförfaranden (ISPP), Europeiska tullförteckningen över kemiska
ämnen (Ecics) och systemet för registrerade exportörer (REX), det system för ökad säkerhet som fastställs i rådets förord
ning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992,
s. 1), inklusive unionens system för riskhantering, exportkontrollsystemet (ECS) och importkontrollsystemet (ICS) samt sys
temet med godkända ekonomiska aktörer (AEO), alla nya tullrelaterade system för kommunikation och informationsut
byte, inklusive elektroniska tullsystem som inrättas enligt unionslagstiftningen och föreskrivs i åtgärdsprogrammet.
— Kostnader i samband med verksamhet för förberedelse, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som är direkt nöd
vändig för att förvalta programmet och för att dess mål ska kunna uppnås, särskilt undersökningar, sammanträden, infor
mation och åtgärder för offentliggörande, samt utgifter knutna till informationstekniknätverk inriktade på
informationsutbyte.
— Kostnader för resor och uppehälle för tjänstemän från deltagande länder. Kostnaderna kan röra riktmärkning, tjänstebe
sök, seminarier, studiecirklar, projekt- och styrgrupper, utbildning samt övervakningsverksamhet.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 14 — BESKATTNING OCH TULLUNION
KAPITEL 14 04 — TULLPOLITIK (forts.)

14 04 02 (forts.)

— Organisationskostnader för seminarier, studiecirklar och andra liknande sammanträden.
— Kostnader för resor och uppehälle för särskilda experter och tillfälliga deltagare.
— Kostnader för inköp, utveckling, installation och underhåll av utbildningssystem och utbildningsmoduler, i den mån dessa
är gemensamma för alla deltagande länder.
— Kostnader för all annan verksamhet som är nödvändig för att uppnå programmets mål.
Eventuella inkomster från kandidatländers och, i tillämpliga fall, potentiella kandidatländers i västra Balkan bidrag för delta
gande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i den allmänna inkomstberäkningen kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Eventuella inkomster från tredjeländers, som inte är kandidatländer eller potentiella kandidatländer 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 ytter
ligare anslag ställs till förfogande och tas upp i denna artikel i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
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 konventio
nen 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 624/2007/EG av den 23 maj 2007 om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i gemenska
pen (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 gemen
skapen (Moderniserad tullkodex) (EUT L 145, 4.6.2008, s. 1).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 14 — BESKATTNING OCH TULLUNION

KAPITEL 14 05 — SKATTEPOLITIK
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

14 05

SKATTEPOLITIK

14 05 01

Slutförande av tidigare Fiscalis
program

1.1

14 05 02

Datorisering av systemet med
punktskatter (EMCS)

1.1

14 05 03

Fiscalis 2013

1.1

Kapitel 14 05 – Totalt

14 05 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

—

p.m.

—

—

190 436

—

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

500 000

0,—

2 869 472,78

500 000

0,—

4 227 626,32

27 800 000

19 043 580

24 000 000

15 300 000 22 038 660,26 15 129 303,96

27 800 000

19 234 016

24 000 000

16 300 000 22 038 660,26 22 226 403,06

Slutförande av tidigare Fiscalisprogram
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

—

p.m.

—

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

500 000

Betalningar

0,—

2 869 472,78

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att genomföra åtgärdsprogrammet för att förbättra beskattningssystemens funktion
på den inre marknaden (Fiscalis 2007), särskilt finansiering av system för kommunikation och informationsutbyte, gemensamma
åtgärder och annan verksamhet som beslutas enligt det förvaltningsförfarande som föreskrivs i artikel 4 i beslut 1999/468/EG.
För dessa ändamål ska anslaget särskilt täcka följande:
— Kostnader för att hålla de befintliga systemen i drift, i synnerhet systemet för information inom Fiscalissystemet (Fits) som
utgörs av systemet för utbyte av information om mervärdesskatt (Vies), systemet för tidig varning i fråga om punktskatter
(EWSE) och systemet för punktskattetabeller samt Gemensamma kommunikationsnätet/Gemensamma systemgränssnittet
(CCN/CSI), varvid framför allt avses kostnader för underhåll, vidareutveckling och drift av dessa system samt driftskostna
der för näten.
— Kostnader för framtagning, inköp, installation, drift och vidareutveckling av de nya system som planeras, inklusive syste
met för kontroll av punktskatter (EMVS/VMA), system för elektronisk handel och för rådets åttonde direktiv 79/1072/EEG
av den 6 december 1979 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Regler för åter
betalning av mervärdeskatt till skattskyldiga som inte är etablerade inom landets territorium (EGT L 331, 27.12.1979, s. 11);
detta avser i första hand kostnader för materiel, programvara och nät som måste vara gemensamma för alla deltagande sta
ter för att systemen ska kunna vara samordnade och kompatibla.
— Kostnader för genomförbarhetsstudier för nya system inom området för direkt beskattning.
— Kostnader för resor och uppehälle för tjänstemän från deltagande länder som arbetar med indirekt beskattning, och som
deltar i utbyten, seminarier och multilaterala kontroller.
— Kostnader för resor och uppehälle i samband med utbildning och kostnader för utarbetande och inköp av
undervisningsmateriel.
— Organisationskostnader i samband med seminarier, studiecirklar och andra liknande sammanträden.
— Kostnader för övriga åtgärder som antas genom förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG.

II/582

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 14 — BESKATTNING OCH TULLUNION
KAPITEL 14 05 — SKATTEPOLITIK (forts.)

14 05 01 (forts.)

Eventuella inkomster från kandidatländers och, i tillämpliga fall, potentiella kandidatländers i västra Balkan bidrag för delta
gande i unions-/gemenskapsprogram, som tas upp under punkt 6 0 3 1 i den allmänna inkomstberäkningen, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 2235/2002/EG av den 3 december 2002 om antagande av ett gemenskapsprogram
för att förbättra beskattningssystemens funktion på den inre marknaden (Fiscalisprogrammet 2003–2007) (EGT L 341,
17.12.2002, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt
(EUT L 264, 15.10.2003, s. 1).
14 05 02

Datorisering av systemet med punktskatter (EMCS)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

—

190 436

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

—

Åtaganden

500 000

Betalningar

0,—

4 227 626,32

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrättandet av ett flerårigt program för att genomföra datorisering av systemet med
punktskatter och omfattar bland annat
— utveckling, stöd och testning av system, förvaltning, kontroll av kvaliteten hos de framtagna och installerade produkterna,
samordning, utrustning för att uppföra unionskomponenter av systemet samt funktionsspecifikationer och tekniska
specifikationer,
— genomförande av informations- och utbildningsåtgärder,
— säkerhetsplan för systemet.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar
och kontroller av punktskattepliktiga varor (EUT L 162, 1.7.2003, s. 5).
14 05 03

Fiscalis 2013
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

27 800 000

Anslag 2010

Betalningar

19 043 580

Åtaganden

24 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

15 300 000

Åtaganden

Betalningar

22 038 660,26

15 129 303,96

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att genomföra Fiscalis 2013-programmet, särskilt finansiering av gemensamma åtgär
der, informationsteknikåtgärder och andra åtgärder.
För dessa ändamål ska anslaget särskilt täcka följande:
— Kostnader för inköp, utveckling, installation, underhåll och daglig drift av unionskomponenter i systemen för kommuni
kation och informationsutbyte, vilka omfattar Gemensamma kommunikationsnätet/Gemensamma systemgränssnittet
(CCN/CSI), systemet för utbyte av information om mervärdesskatt (Vies), systemen med punktskatter, systemet för förflytt
ning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS) och alla nya skatterelaterade system för kommunikation och infor
mationsutbyte som inrättas enligt unionslagstiftningen och föreskrivs i åtgärdsprogrammet.
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— Kostnader i samband med verksamhet för förberedelse, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som är direkt nöd
vändig för att förvalta programmet och för att dess mål ska kunna uppnås, särskilt undersökningar, sammanträden, infor
mation och åtgärder för offentliggörande, samt utgifter knutna till informationstekniknätverk inriktade på
informationsutbyte.
— Kostnader för resor och uppehälle för tjänstemän från de deltagande länderna i samband med multilaterala kontroller, tjäns
tebesök, seminarier och projektgrupper.
— Organisationskostnader för seminarier, studiecirklar och andra liknande sammanträden.
— Kostnader för resor och uppehälle för särskilda experter och tillfälliga deltagare.
— Kostnader för inköp, utveckling, installation och underhåll av utbildningssystem och utbildningsmoduler, i den mån dessa
är gemensamma för alla deltagande länder.
— Kostnader för all annan verksamhet som är nödvändig för att uppnå programmets mål.
Eventuella inkomster från kandidatländers och, i tillämpliga fall, potentiella kandidatländers i västra Balkan bidrag för delta
gande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i den allmänna inkomstberäkningen kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Eventuella inkomster från tredjeländers, som inte är kandidatländer eller potentiella kandidatländer 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 ytter
ligare anslag ställs till förfogande och tas upp i denna artikel, i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om
upphävande av förordning (EEG) nr 218/92 (EUT L 264, 15.10.2003, s. 1).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1482/2007/EG av den 11 december 2007 om ett gemenskapsprogram för att för
bättra skattesystemens funktionssätt på den inre marknaden (Fiscalis 2013) (EUT L 330, 15.12.2007, s. 1).
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Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
15 01

Rubrik

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET
UTBILDNING OCH KULTUR
Reserver (40 01 40)

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

126 032 266

126 032 266

124 918 842

124 918 842

38 857

38 857

143 552

143 552

126 071 123

126 071 123

125 062 394

125 062 394

Åtaganden

Betalningar

122 530 064,75

122 530 064,75

122 530 064,75

122 530 064,75

15 02

LIVSLÅNGT LÄRANDE OCH
FLERSPRÅKIGHET

15 04

UTVECKLA KULTURSAMAR
BETET OCH DET AUDIOVISU
ELLA SAMARBETET I EUROPA

166 157 000

151 390 000

156 314 500

138 280 000

174 277 962,70

155 904 019,26

15 05

UPPMUNTRA OCH FRÄMJA
UNGDOMS- OCH IDROTTS
SAMARBETE

136 108 000

128 140 000

136 906 000

135 910 000

151 322 729,10

145 742 077,04

15 07

MÄNNISKOR – PROGRAM
FÖR FORSKARES RÖRLIGHET

765 407 000

486 111 289

534 190 000

284 000 000

543 908 037,98

412 891 191,68

1 234 987 000

Avdelning 15 – Totalt 2 428 691 266
Reserver (40 01 40)

38 857
2 428 730 123

1 104 727 525 1 152 378 500

1 996 401 080 2 104 707 842
38 857

143 552

1 996 439 937 2 104 851 394

1 115 302 000 1 214 205 724,17 1 156 152 391,69

1 798 410 842 2 206 244 518,70 1 993 219 744,42
143 552
1 798 554 394 2 206 244 518,70 1 993 219 744,42
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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

15 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR
POLITIKOMRÅDET UTBILDNING
OCH KULTUR

15 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst
inom politikområdet utbildning och
kultur

BR

5

Reserver (40 01 40)

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

51 125 145

51 145 885

47 450 919,85

38 857

143 552

51 164 002

51 289 437

47 450 919,85

15 01 02

Extern personal och andra adminis
trativa utgifter till stöd för politik
området utbildning och kultur

15 01 02 01

Extern personal

5

3 901 014

3 818 280

4 367 833,94

15 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

4 486 448

5 417 963

5 305 291,25

8 387 462

9 236 243

9 673 125,19

3 704 533

3 740 214

3 723 913,27

1.1

996 000

770 000

1 326 663,83

4

80 000

65 000

114 983,19

Artikel 15 01 02 – Delsumma
15 01 03

Utgifter för utrustning, möbler och
tjänster inom politikområdet
utbildning och kultur

5

15 01 04

Stödutgifter för verksamhet inom
politikområdet utbildning och kultur

15 01 04 14

Erasmus Mundus – Administrativa
utgifter

15 01 04 17

Utbildningssamarbete med
tredjeländer – Administrativa utgifter

15 01 04 22

Livslångt lärande – Administrativa
utgifter

1.1

9 000 000

8 843 000

9 371 660,71

15 01 04 30

Genomförandeorganet för utbildning,
audiovisuella medier och kultur –
Bidrag från program under rubrik 1a

1.1

21 444 000

21 199 000

22 404 636,—

Genomförandeorganet för utbildning,
audiovisuella medier och kultur –
Bidrag från program under rubrik 3b

3.2

15 644 000

15 839 500

16 100 718,—

Genomförandeorganet för utbildning,
audiovisuella medier och kultur –
Bidrag från program under rubrik 4

4

600 000

597 000

600 735,—

15 01 04 31

15 01 04 32

15 01 04 44

Programmet Kultur (2007–2013) –
Administrativa utgifter

3.2

550 000

529 000

676 112,63

15 01 04 55

Aktiv ungdom – Administrativa
utgifter

3.2

780 000

780 000

986 063,21
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

Anslag 2011

Anslag 2010

Media 2007 – Program för att stödja
den europeiska audiovisuella sektorn –
3.2
Administrativa utgifter

725 000

15 01 04 68

Media Mundus – Administrativa utgif
ter

175 000

15 01 05

Stödutgifter för
forskningsverksamhet inom
politikområdet Utbildning och kultur

15 01 05 01

Utgifter avseende personal för
forskning

15 01 05 02
15 01 05 03

15 01 04 60

400 000

448 504,67

49 994 000

49 022 500

52 030 077,24

1.1

1 952 000

1 464 000

Extern personal för forskning

1.1

700 000

300 000

Andra administrativa utgifter för
forskning

1.1

3.2

Artikel 15 01 04 – Delsumma

Artikel 15 01 05 – Delsumma
15 01 60

Köp av information

15 01 60 01

Bibliotek, prenumerationer, inköp och
bevarande av böcker

5

Artikel 15 01 60 – Delsumma
15 01 61

Utgifter för att organisera
praktiktjänstgöring vid institutionen

5

Kapitel 15 01 – Totalt
Reserver (40 01 40)

15 01 01

Genomförande 2009

348 000

248 000

3 000 000

2 012 000

2 734 000

2 720 000

2 748 943,20

2 734 000

2 720 000

2 748 943,20

7 087 126

7 042 000

6 903 086,—

126 032 266

124 918 842

122 530 064,75

38 857

143 552

126 071 123

125 062 394

122 530 064,75

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet utbildning och kultur
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

15 01 01

Anslag 2010

51 125 145

Genomförande 2009

51 145 885

Reserver (40 01 40)

38 857

143 552

Totalt

51 164 002

51 289 437

47 450 919,85

47 450 919,85

15 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet utbildning och kultur

15 01 02 01

Extern personal
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 901 014

Genomförande 2009

3 818 280

4 367 833,94
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15 01 02 11

Andra administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

4 486 448

15 01 03

Genomförande 2009

5 417 963

5 305 291,25

Utgifter för utrustning, möbler och tjänster inom politikområdet utbildning och kultur
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 704 533

Genomförande 2009

3 740 214

15 01 04

Stödutgifter för verksamhet inom politikområdet utbildning och kultur

15 01 04 14

Erasmus Mundus – Administrativa utgifter

3 723 913,27

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

996 000

Genomförande 2009

770 000

1 326 663,83

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 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.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll 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 som avsätts för särskilda ändamål enligt bestämmelserna
i artikel 18.1 d 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 bidrag för deltagande i unions- och gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, och i förekom
mande 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 samma proportion som gäller för det belopp som godkänts för administra
tiva utgifter i förhållande till de totala anslagen för programmet, i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unions- och gemenskapsprogrammen 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 för administrativ verksamhet i förhållande till den totala anslagsnivån för programmet, i
enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Se artikel 15 02 02.
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15 01 04 (forts.)

15 01 04 17

Utbildningssamarbete med tredjeländer – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

80 000

Genomförande 2009

65 000

114 983,19

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 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.
Rättslig grund
Se artikel 15 02 03.

15 01 04 22

Livslångt lärande – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

9 000 000

Genomförande 2009

8 843 000

9 371 660,71

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 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.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll 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 som avsätts för särskilda ändamål enligt bestämmelserna
i artikel 18.1 d 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 bidrag för deltagande i unions- och gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, och i förekom
mande 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 samma proportion som gäller för det belopp som godkänts för administra
tiva utgifter i förhållande till de totala anslagen för programmet, i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unions- och gemenskapsprogrammen 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 för administrativ verksamhet i förhållande till den totala anslagsnivån för programmet, i
enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Se artikel 15 02 22.
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Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur – Bidrag från program under rubrik 1a
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

21 444 000

Genomförande 2009

21 199 000

22 404 636,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka de driftskostnader vid genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur som
uppkommer genom dess medverkan i handläggningen av de program som tagits upp under rubrik 1a i budgetramen för perio
den 2007–2013.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll 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 som avsätts för särskilda ändamål enligt bestämmelserna
i artikel 18.1 d 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 bidrag för deltagande i unions- och gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, och i förekom
mande 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 samma proportion som gäller för det belopp som godkänts för administra
tiva utgifter i förhållande till de totala anslagen för programmet, i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unions- och gemenskapsprogrammen 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 administrativa utgifter i förhållande till den totala anslagsnivån för programmet, i enlighet med
artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Organets tjänsteförteckning anges i delen ”Personal som omfattas av tjänsteförteckningen” i avsnitt III – kommissionen
(volym 3).
Rättslig grund
Rådets beslut 1999/382/EG av den 26 april 1999 om att upprätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram 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 gemen
skapens åtgärdsprogram för utbildning Sokrates (EGT L 28, 3.2.2000, 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).
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 2318/2003/EG av den 5 december 2003 om antagande av ett flerårigt program
(2004–2006) för en effektiv integrering av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i de europeiska utbildningssyste
men (eLearning-programmet) (EUT L 345, 31.12.2003, s. 9).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 791/2004/EG av den 21 april 2004 om upprättande av ett handlingsprogram för
gemenskapen för att främja organ verksamma på europeisk nivå inom utbildningsområdet och för att stödja särskilda insatser
på samma område (EUT L 138, 30.4.2004, s. 31).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1720/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av ett handlingsprogram för
livslångt lärande (EUT L 327, 24.11.2006, s. 45).
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Europaparlamentets och rådets beslut nr 1298/2008/EG av den 16 december 2008 om inrättande av handlingsprogrammet
Erasmus Mundus 2009–2013 för att höja kvaliteten i den högre utbildningen och främja interkulturell förståelse genom sam
arbete med tredjeländer (EUT L 340, 19.12.2008, s. 83).
Referensrättsakter
Kommissionens beslut 2009/336/EG av den 20 april 2009 om inrättande av genomförandeorganet för utbildning, audiovisu
ella medier och kultur för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets för
ordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 101, 21.4.2009, s. 26).
15 01 04 31

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur – Bidrag från program under rubrik 3b
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

15 644 000

Genomförande 2009

15 839 500

16 100 718,00

Anmärkningar
Tidigare punkterna 09 01 04 30 och 15 01 04 31 (delvis)
Detta anslag är avsett att täcka de driftskostnader vid genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur som
uppkommer genom dess medverkan i handläggningen av de program som tagits upp under rubrik 3b i finansieringsramen för
perioden 2007–2013.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll 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 som avsätts för särskilda ändamål i enlighet med bestäm
melserna i artikel 18.1 d 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 bidrag för deltagande i unions- och gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, och i förekom
mande 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 samma proportion som gäller för det belopp som godkänts för administra
tiva utgifter i förhållande till de totala anslagen för programmet, i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unions- och gemenskapsprogrammen 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 administrativa utgifter i förhållande till den totala anslagsnivån för programmet, i enlighet med
artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Organets tjänsteförteckning anges i delen ”Personal som omfattas av tjänsteförteckningen” i avsnitt III – kommissionen
(volym 3).
Rättslig grund
Rådets beslut 95/563/EG av den 10 juli 1995 om genomförandet av ett program för att stimulera utveckling och distribution
av europeiska audiovisuella verk (Media II – Utveckling och distribution) (1996–2000) (EGT L 321, 30.12.1995, s. 25).
Rådets beslut 95/564/EG av den 22 december 1995 om genomförandet av ett utbildningsprogram som vänder sig till bransch
folk inom den europeiska industrin för audiovisuella program (Media II – utbildning) (EGT L 321, 30.12.1995, s. 33).
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 1031/2000/EG av den 13 april 2000 om att inrätta gemenskapens åtgärdsprogram
Ungdom (EGT L 117, 18.5.2000, s. 1).
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Rådets beslut 2000/821/EG av den 20 december 2000 om genomförande av ett program för att stimulera utveckling, distri
bution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk (Media Plus – Utveckling, distribution och marknadsföring)
(2001–2005) (EGT L 336, 30.12.2000, s. 82).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 163/2001/EG av den 19 januari 2001 om genomförande av ett utbildningsprogram
för branschfolk inom den europeiska audiovisuella programindustrin (Media – Yrkesutbildning) (2001–2005) (EGT L 26,
27.1.2001, 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).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 790/2004/EG av den 21 april 2004 om upprättande av ett handlingsprogram för
gemenskapen för att främja organ verksamma på europeisk nivå inom ungdomsområdet (EUT L 138, 30.4.2004, s. 24).
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 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 1719/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av programmet Aktiv ung
dom för perioden 2007–2013 (EUT L 327, 24.11.2006, s. 30).
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).
Referensrättsakter
Kommissionens beslut 2009/336/EG av den 20 april 2009 om inrättande av genomförandeorganet för utbildning, audiovisu
ella medier och kultur för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets för
ordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 101, 21.4.2009, s. 26).
15 01 04 32

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur – Bidrag från program under rubrik 4
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

600 000

Genomförande 2009

597 000

600 735,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka de driftskostnader vid genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur som
uppkommer genom dess medverkan i handläggningen av de program som tagits upp under rubrik 4 i finansieringsramen för
perioden 2007–2013.
Organets tjänsteförteckning anges i delen ”Personal som omfattas av tjänsteförteckningen” i avsnitt III – kommissionen
(volym 3).
Rättslig grund
Rådets beslut 2001/196/EG av den 26 februari 2001 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas
förenta stater om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesutbildning (EGT L 71, 13.3.2001, s. 7).
Rådets beslut 2001/197/EG av den 26 februari 2001 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas
regering om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesutbildning (EGT L 71, 13.3.2001, s. 15).
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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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).
Referensrättsakter
Kommissionens beslut 2009/336/EG av den 20 april 2009 om inrättande av genomförandeorganet för utbildning, audiovisu
ella medier och kultur för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets för
ordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 101, 21.4.2009, s. 26).
15 01 04 44

Programmet Kultur (2007–2013) – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

550 000

Genomförande 2009

529 000

676 112,63

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 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.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll 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 som avsätts för särskilda ändamål i enlighet med bestäm
melserna i artikel 18.1 d 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 bidrag för deltagande i unions- och gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, och i förekom
mande 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 samma proportion som gäller för det belopp som godkänts för administra
tiva utgifter i förhållande till de totala anslagen för programmet, i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Se artikel 15 04 44.
15 01 04 55

Aktiv ungdom – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

780 000

Genomförande 2009

780 000

986 063,21

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 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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Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll 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 som avsätts för särskilda ändamål i enlighet med bestäm
melserna i artikel 18.1 d 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 bidrag för deltagande i unions- och gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, och i förekom
mande 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 samma proportion som gäller för det belopp som godkänts för administra
tiva utgifter i förhållande till de totala anslagen för programmet, i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unions- och gemenskapsprogrammen 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 administrativa utgifter i förhållande till den totala anslagsnivån för programmet, i enlighet med
artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Se artikel 15 05 55.
15 01 04 60

Media 2007 – Program för att stödja den europeiska audiovisuella sektorn – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

725 000

Genomförande 2009

400 000

448 504,67

Anmärkningar
Tidigare punkt 09 01 04 05
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.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll 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 som avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med
bestämmelserna i artikel 18.1 d 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 från kandidatländernas bidrag (och i förekommande fall bidragen från de potentiella kandidatländerna på västra Bal
kan) för deltagande i unions- eller gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d 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 från Schweiziska edsförbundets bidrag för deltagande i unions- eller gemenskapsprogram som förs upp under
punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i bud
getförordningen. Detta får ske i samma proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för pro
grammet i förhållande till den totala anslagsnivån.
Rättslig grund
Se punkt 15 04 66 01.
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15 01 04 68

Media Mundus – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

175 000

Anmärkningar
Ny punkt
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.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll 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 som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestäm
melserna i artikel 18.1 d 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 från kandidatländernas bidrag (och i förekommande fall bidragen från de potentiella kandidatländerna på västra Bal
kan) för deltagande i unions- eller gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d 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 från Schweiziska edsförbundets bidrag för deltagande i unions- eller gemenskapsprogram som förs upp under
punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i bud
getförordningen. Detta får ske i samma proportion som gäller för belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för pro
grammet i förhållande till den totala anslagsnivån.
Rättslig grund
Se den nya artikel 15 04 68.
15 01 05

Stödutgifter för forskningsverksamhet inom politikområdet Utbildning och kultur

15 01 05 01

Utgifter avseende personal för forskning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 952 000

Genomförande 2009

1 464 000

Anmärkningar
Tidigare punkt 08 01 05 01 (delvis)
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Upplysningsvis kan nämnas att 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 18.1 d 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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15 01 05 (forts.)

15 01 05 02

Extern personal för forskning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

700 000

Genomförande 2009

300 000

Anmärkningar
Tidigare punkt 08 01 05 02 (delvis)
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Upplysningsvis kan nämnas att 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 18.1 d 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.
15 01 05 03

Andra administrativa utgifter för forskning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

348 000

Genomförande 2009

248 000

Anmärkningar
Tidigare punkt 08 01 05 03 (delvis)
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Upplysningsvis kan nämnas att 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 18.1 d 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.
15 01 60

Köp av information

15 01 60 01

Bibliotek, prenumerationer, inköp och bevarande av böcker
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 734 000

Genomförande 2009

2 720 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Inköp av böcker och andra publikationer, uppdatering av befintliga volymer.
— Kostnader för att binda böcker och övriga nödvändiga utgifter för att bevara böcker och tidskrifter.
— Utgifter för prenumeration på tidningar och facktidskrifter.
— Utgifter för prenumeration på andra specialiserade publikationer på papper och i elektroniskt format.

2 748 943,20
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 15 — UTBILDNING OCH KULTUR
KAPITEL 15 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTBILDNING OCH KULTUR (forts.)

15 01 60 (forts.)
15 01 60 01 (forts.)

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.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
66 000 EUR per år.
15 01 61

Utgifter för att organisera praktiktjänstgöring vid institutionen
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

7 087 126

Genomförande 2009

7 042 000

6 903 086,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för administrativ praktiktjänstgöring för akademiker med syftet att ge en allmän översikt
över unionens mål och problem, ge information om hur institutionerna fungerar och komplettera inhämtade kunskaper genom
en tids praktik vid kommissionens avdelningar.
Anslaget täcker beviljandet av stipendier och andra utgifter i samband med detta (tillägg för personer som försörjs eller för prak
tikanter, funktionshindrade, olycksfalls- och sjukförsäkring osv., ersättning för resekostnader med anledning av praktiken, sär
skilt i början och i slutet av praktiken, samt utgifter för anordnande av evenemang inom praktikprogrammet, till exempel
studiebesök och mottagning). Anslaget täcker även utgifter för utvärdering i syfte att optimera praktikprogrammet samt kom
munikationsåtgärder och informationsspridning.
Praktikanterna väljs ut på objektiva och klara kriterier, fördelat på ett geografiskt balanserat sätt.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen beräknas till
610 000 EUR per halvår.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 15 — UTBILDNING OCH KULTUR

KAPITEL 15 02 — LIVSLÅNGT LÄRANDE OCH FLERSPRÅKIGHET
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

15 02

LIVSLÅNGT LÄRANDE OCH
FLERSPRÅKIGHET

15 02 02

Erasmus Mundus

15 02 03

Utbildningssamarbete med
tredjeländer

15 02 09

Slutförande av tidigare
utbildningsprogram

15 02 11

Europeiska institutet för
innovation och teknik

15 02 11 01

Europeiska institutet för inno
vation och teknik – Förvalt
ning

15 02 11 02

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1.1

96 540 000

85 696 110

94 163 000

78 800 000

75 523 024,30

75 894 879,18

4

9 000 000

4 760 895

8 000 000

5 200 000

7 598 369,96

3 569 763,76

13 000 000

0,—

18 066 270,59

1.1

—

761 743

—

1.1

6 200 000

5 903 510

4 500 000

4 500 000

2 900 048,66

2 322 968,99

Europeiska institutet för inno
vation och teknik – Kunskapsoch innovationsgrupper (KIgrupper)
1.1

56 600 000

42 790 924

25 700 000

21 400 000

3 000 000,—

0,—

62 800 000

48 694 434

30 200 000

25 900 000

5 900 048,66

2 322 968,99

927 422 343

982 313 500

Artikel 15 02 11 – Delsumma
15 02 22

Programmet för livslångt
lärande

1.1 1 027 655 000

15 02 23

Förberedande åtgärd –
Program av Erasmustyp för
lärlingar

1.1

—

300 000

—

953 200 000 1 087 476 158,25 1 018 078 157,10

300 000

996 123,—

1 050 356,02

15 02 25

Europeiskt centrum för
utveckling av yrkesutbildning

15 02 25 01

Europeiskt centrum för
utveckling av yrkesutbildning
– Bidrag till avdelningarna 1
och 2

1.1

12 850 000

12 850 000

12 265 000

12 265 000

12 057 000,—

11 965 191,50

Europeiskt centrum för
utveckling av yrkesutbildning
– Bidrag till avdelning 3

1.1

2 892 000

2 892 000

4 655 000

4 655 000

4 783 000,—

4 745 808,50

15 742 000

15 742 000

16 920 000

16 920 000

16 840 000,—

16 711 000,—

15 02 25 02

Artikel 15 02 25 – Delsumma
15 02 27

Europeiska
yrkesutbildningsstiftelsen

15 02 27 01

Europeiska
yrkesutbildningsstiftelsen –
Bidrag till avdelningarna 1
och 2

4

14 328 000

14 328 000

15 000 000

15 000 000

15 569 000,—

14 729 126,42

Europeiska
yrkesutbildningsstiftelsen –
Bidrag till avdelning 3

4

6 022 000

5 522 000

3 282 000

3 282 000

4 303 000,—

4 070 873,58

20 350 000

19 850 000

18 282 000

18 282 000

19 872 000,—

18 800 000,—

1 200 000

0,—

1 472 855,35

15 02 27 02

Artikel 15 02 27 – Delsumma
15 02 29

Pilotprojekt – Samarbete
mellan europeiska tekniska
institut

1.1

—

p.m.

—
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 15 — UTBILDNING OCH KULTUR
KAPITEL 15 02 — LIVSLÅNGT LÄRANDE OCH FLERSPRÅKIGHET (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

15 02 30

Pilotprojekt – Europeiska
grannskapspolitiken – För
stärka utbildningen genom
stipendier och utbyten

15 02 31

Pilotprojekt för att täcka stu
diekostnaderna för studenter
som specialiserat sig på Euro
peiska grannskapspolitiken
och närstående akademisk
verksamhet, inklusive inrät
tandet av en professur för
Europeiska grannskapspoliti
ken vid Europeiska högskolan
i Natolin
1.1

15 02 32

Pilotprojekt – Europeiska
grannskapspolitiken – För
stärka utbildningen genom
stipendier och utbyten

1.1

1.1

Kapitel 15 02 – Totalt

15 02 02

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 900 000

p.m.

1 500 000

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

1 500 000

1 500 000

1 000 000

1 000 000

186 140,70

1 234 987 000 1 104 727 525 1 152 378 500 1 115 302 000 1 214 205 724,17 1 156 152 391,69

Erasmus Mundus
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

96 540 000

85 696 110

Åtaganden

94 163 000

Genomförande 2009
Betalningar

78 800 000

Åtaganden

Betalningar

75 523 024,30

75 894 879,18

Anmärkningar
Tidigare punkt 15 02 02 05
Detta anslag är avsett att täcka programmet Erasmus Mundus II (2009–2013) samt slutförandet av åtgärder under föregående
Erasmus Mundus-program 2004–2008. Målen för programmet Erasmus Mundus II är följande:
— Att främja strukturerat samarbete mellan högre utbildningsanstalter och akademisk personal i Europa och tredjeländer för
att skapa spetskompetenscentrum och tillhandahålla högutbildade mänskliga resurser.
— Att bidra till ett ömsesidigt berikande av samhällen genom att utveckla en resurs av högt kvalificerade, öppna och inter
nationellt erfarna kvinnor och män tack vare främjande av rörlighet för tredjeländers mest begåvade studenter och akade
miker, som kan erhålla kvalifikationer eller erfarenhet i unionen, och rörlighet för de mest begåvade europeiska studenterna
och akademikerna till tredjeländer.
— Att bidra till utvecklingen av de högre utbildningsanstalternas mänskliga resurser och kapacitet till internationellt samar
bete i tredjeländer genom ökad rörlighet mellan unionen och tredjeländer.
— Att förbättra tillgången till och öka synligheten för den europeiska högre utbildningen i världen och stärka dess attrak
tionskraft för medborgare i tredjeländer.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 15 — UTBILDNING OCH KULTUR
KAPITEL 15 02 — LIVSLÅNGT LÄRANDE OCH FLERSPRÅKIGHET (forts.)

15 02 02 (forts.)

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll 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 som avsätts för särskilda ändamål i enlighet med bestäm
melserna i artikel 18.1 d 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 bidrag för deltagande i unions- och gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, och i förekom
mande 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 18.1 d i budgetförordningen.
Inkomster från Schweiziska edsförbundets bidrag för deltagande i unions- eller gemenskapsprogram som förs upp under
punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan användas för ytterligare anslag i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
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 1298/2008/EG av den 16 december 2008 om inrättande av handlingsprogrammet
Erasmus Mundus 2009–2013 för att höja kvaliteten i den högre utbildningen och främja interkulturell förståelse genom sam
arbete med tredjeländer (EUT L 340, 19.12.2008, s. 83).
15 02 03

Utbildningssamarbete med tredjeländer
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

9 000 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

4 760 895

8 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

5 200 000

Åtaganden

7 598 369,96

Betalningar

3 569 763,76

Anmärkningar
På grundval av samarbetsavtalen mellan unionen/gemenskapen och Förenta staterna respektive Kanada är detta anslag särskilt
avsett att täcka
— jämförande studier rörande utbildningspolitik, kvalifikationer och kunskaper,
— inrättande av ett program för utbytesverksamhet för studerande, lärare och administratörer,
— främjande av samarbete mellan institutioner,
— stöd till upprättande av kontakter mellan berörda näringslivssektorer och universiteten,
— främjande av samarbete med den privata sektorn i syfte att utveckla och utvidga programmen,
— utformning av politisk dialog, kompletterande åtgärder och snabb resultatspridning.
Stödet ska öka till europeiska studenter för studier i Förenta staterna och Kanada, särskilt universitetsstudier.
Rättslig grund
Rådets beslut 2001/196/EG av den 26 februari 2001 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas
förenta stater om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesutbildning (EGT L 71, 13.3.2001, s. 7).
Rådets beslut 2001/197/EG av den 26 februari 2001 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas
regering om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesutbildning (EGT L 71, 13.3.2001, s. 15).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 15 — UTBILDNING OCH KULTUR
KAPITEL 15 02 — LIVSLÅNGT LÄRANDE OCH FLERSPRÅKIGHET (forts.)

15 02 03 (forts.)

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).
15 02 09

Slutförande av tidigare utbildningsprogram
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

761 743

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

13 000 000

Betalningar

0,—

18 066 270,59

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka slutförandet av åtgärder som fick stöd före 2007 under följande budgetrubriker:
— Europeisk integration inom universiteten.
— College of Europe.
— Europeiska universitetsinstitutet (Florens).
— Europeiska rättsakademien (Trier).
— Europeiska institutet för offentlig förvaltning (Maastricht).
— Centrum för studier och forskning.
— Internationella centret för europeisk utbildning.
— Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd.
— Förstärkning av gemenskapsåtgärder på utbildningsområdet.
— Sokrates.
— Connect.
— eLearning.
— Främjande av europeiska utbildningsavsnitt i varvad utbildning, däribland lärlingsutbildning.
— Leonardo da Vinci.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 som avsätts för särskilda ändamål i enlighet med bestäm
melserna i artikel 18.1 d 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 bidrag för deltagande i gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, 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 ytter
ligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Rådets beslut 1999/382/EG av den 26 april 1999 om att upprätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram 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 gemen
skapens åtgärdsprogram för utbildning Sokrates (EGT L 28, 3.2.2000, s. 1).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 15 — UTBILDNING OCH KULTUR
KAPITEL 15 02 — LIVSLÅNGT LÄRANDE OCH FLERSPRÅKIGHET (forts.)

15 02 09 (forts.)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2318/2003/EG av den 5 december 2003 om antagande av ett flerårigt program
(2004–2006) för en effektiv integrering av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i de europeiska utbildningssyste
men (eLearning-programmet) (EUT L 345, 31.12.2003, s. 9).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 791/2004/EG av den 21 april 2004 om upprättande av ett handlingsprogram för
gemenskapen för att främja organ verksamma på europeisk nivå inom utbildningsområdet och för att stödja särskilda insatser
på samma område (EUT L 138, 30.4.2004, s. 31).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december 2004 om en enhetlig gemenskapsram för tydlig
het i kvalifikationer och meriter (Europass) (EUT L 390, 31.12.2004, s. 6).
15 02 11

Europeiska institutet för innovation och teknik

15 02 11 01

Europeiska institutet för innovation och teknik – Förvaltning
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

6 200 000

5 903 510

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

4 500 000

4 500 000

Åtaganden

2 900 048,66

Betalningar

2 322 968,99

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för personal och administration (avdelningarna 1 och 2) för Europeiska institutet för inno
vation och teknik.
Institutet måste underrätta budgetmyndigheten om överföringar av anslag mellan driftsbudgeten och den administrativa bud
geten. Kommissionen åtar sig att om institutet begär det meddela budgetmyndigheten om överföringar mellan driftsbudgeten
och den administrativa budgeten.
Institutets tjänsteförteckning anges i delen ”Personal som omfattas av tjänsteförteckningen” i avsnitt III – kommissionen
(volym 3).
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).
15 02 11 02

Europeiska institutet för innovation och teknik – Kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

56 600 000

Anslag 2010

Betalningar

42 790 924

Åtaganden

25 700 000

Genomförande 2009
Betalningar

21 400 000

Åtaganden

3 000 000,00

Betalningar

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka institutets utgifter för arbetsprogrammet (avdelning 3), inklusive de kunskaps- och innovations
grupper som institutet utser.
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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KOMMISSIONEN
AVDELNING 15 — UTBILDNING OCH KULTUR
KAPITEL 15 02 — LIVSLÅNGT LÄRANDE OCH FLERSPRÅKIGHET (forts.)

15 02 22

Programmet för livslångt lärande
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 027 655 000

Anslag 2010

Betalningar

927 422 343

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

982 313 500

953 200 000

Åtaganden

1 087 476 158,25

Betalningar

1 018 078 157,10

Anmärkningar
I enlighet med beslutet om ett integrerat program för livslångt lärande är detta anslag avsett att täcka följande särskilda program
och övergripande åtgärder:
— Comenius: för allmän utbildning för skolor till och med sekundärstadiet.
— Erasmus: för allmän utbildning och vidareutbildning inom den högre utbildningen. Ökning av antalet stipendier och finan
sieringen av dem via Erasmusprogrammen.
— Leonardo da Vinci: för alla aspekter av yrkesinriktad utbildning.
— Grundtvig: för vuxenutbildning.
— Det övergripande programmet: detta omfattar fyra centrala verksamhetsområden, nämligen policysamarbete, språkinlär
ning och verksamhet relaterad till informations- och kommunikationsteknik där sådant lärande inte ingår i de särskilda pro
grammen samt spridning.
Särskilda utbildningsbehov hos människor med funktionshinder eller inlärningshinder kan tillgodoses i alla ovannämnda
särskilda program.
— Jean Monnet: stöder europeiska institutioner och sammanslutningar som arbetar med europeisk integration liksom även
inrättandet av ett råd med uppdraget att förvalta unionens fleråriga finansiering av Europaparlamentets professur – ”EPGeremek European Civilization Chair” vid College of Europe i Warszawa, till minne av Bronisław Geremek. All verksamhet
och finansiering, som kan inbegripa att dela ut ett årligt pris, kommer att förvaltas gemensamt av College of Europe i Wars
zawa och Geremek-stiftelsen (”Centrum Imienia Profesora Bronisława Geremka”). En del av anslaget ska, med fullt iaktta
gande av den anslagsfördelning som anges i den rättsliga grunden, avsättas för stöd till Europeiska rättsakademins
utvecklingsstrategi som går ut på att utvidga konferensverksamheten och nyanställa nödvändig personal.
Syftet med detta anslag är även att finansiera ett nätverk för utbytesverksamhet inom ramen för Leonardo da Vinci-programmet.
Inrättandet av ett sådant nätverk kommer att göra det möjligt för de organisationer som är verksamma inom ett visst område,
t.ex. fackföreningar, handelskammare och student- eller ungdomsorganisationer, att samarbeta för att hjälpa de personer som
ansöker om bidrag ur programmet Leonardo da Vinci att hitta ett företag där de kan genomföra sin praktik.
Nätverket kan sägas ha tre huvudsakliga syften:
— För det första att underlätta för de sökande att hitta ett företag där de kan genomföra en praktik som motsvarar deras utbild
ning och erfarenheter.
— För det andra säkerställa att företagen informeras om nätverkets existens för att undvika att en ansökan avslås till följd av
att företaget inte känner till Leonardo da Vinci-programmet.
— För det tredje att främja Leonardo da Vinci-programmet i sig. Detta är nödvändigt eftersom antalet personer som ansöker
om detta bidrag är högre än antalet tillgängliga företag.
Dessa åtgärder och program bör sträva efter att stärka den interkulturella dialogen.
Det integrerade programmet och åtgärderna i det bör omfatta insatser för att främja språkinlärning på alla utbildningsnivåer,
både för studerande (i allmän utbildning, yrkesutbildning och fortbildning) och för lärare.
Det integrerade programmet bör omfatta åtgärder för att främja medborgarutbildning (undervisning och inlärning) om Euro
peiskt demokratiskt medborgarskap, inbegripet undervisning i Europa- och unionsrelaterade frågor på grund- och gymnasie
skolenivå i medlemsstaterna. Det multilaterala skolpartnerskapet på detta område måste särskilt främjas.
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Programmet bör stödja bilaterala samarbetsprojekt som är inriktade på att främja undervisning i grannlandets språk på båda
sidor om gränsen. Projekten kommer särskilt att riktas mot unga människor och mot skolor. Programmet kommer även att göra
det möjligt att inrätta en lämplig Internetplattform, tillgänglig för alla berörda personer, som främjar denna utveckling genom
en hjälptjänst som erbjuder stöd för självstudier, en översikt över samarbetsmöjligheter och utbyte av bästa praxis.
Dessa åtgärder bör även omfatta initiativ som går ut på att bevara, främja och stärka mindre utbredda språk, såsom språken i de
mindre medlemsstaterna, så att dessa språk kan upprätthålla och öka sin livskraft, i synnerhet inom områdena litteratur, jour
nalistik och tv- och radiosändningar, som utgör den främsta källan till både språklig förnyelse och bevarande. Därmed tillämpas
i större utsträckning unionens filosofi om språklig mångfald, flerspråkighet och subsidiaritet.
Den föreslagna höjningen av detta anslag avser bl.a. att täcka tilläggsutgifter för den verksamhet som bedrivs vid Europeiska
universitetsinstitutet, i enlighet med artikel 36.2 b i beslut nr 1720/2006/EG. Ytterligare ett bidrag bör anslås till programmet
för globala styrelseformer. Denna ökning kommer att förbättra och bredda doktorandutbildningen i globala styrelseformer och
internationella frågor vid Europeiska universitetsinstitutet; bidra till inrättandet av en europeisk akademi för globala styrelse
former som ägnar sig åt spetsutbildning, diskussioner och debatter; bidra till inrättandet av en enhet bestående av högst tio nya
stipendiater som är specialiserade inom dessa områden; dra till sig ett stort antal akademiker från fakulteter vid andra medlems
staters universitet och forskningscenter och internationella institut; utveckla olika grenar av grundforskning och tillämpad forsk
ning i frågor som rör globala styrelseformer som med tiden kan komma att utvecklas till oberoende forskningsenheter; främja
och stödja en rad olika evenemang, konferenser och seminarier om frågor som rör globala styrelseformer och skapa ett euro
peiskt nätverk för globala styrelseformer.
Detta är en påbyggnad av en åtgärd som fanns med redan i unionens allmänna budget för år 2010.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 som avsätts för särskilda ändamål i enlighet med bestäm
melserna i artikel 18.1 d 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 bidrag för deltagande i unions- och gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, och i förekom
mande 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 18.1 d i budgetförordningen.
Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unions- och gemenskapsprogrammen 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 18.1 d i
budgetförordningen.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1720/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av ett handlingsprogram för
livslångt lärande (EUT L 327, 24.11.2006, s. 45).

15 02 23

Förberedande åtgärd – Program av Erasmustyp för lärlingar
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

300 000

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

300 000

Åtaganden

996 123,00

Betalningar

1 050 356,02

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för slutförandet av den förberedande åtgärder ”Program av Erasmustyp för lärlingar”.
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Rättslig grund
Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
15 02 25

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

15 02 25 01

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

12 850 000

12 850 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

12 265 000

12 265 000

Åtaganden

Betalningar

12 057 000,00

11 965 191,50

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka centrumets utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Centrumet ska underrätta budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgif
ter. Om centrumet begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna
för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Centrumets tjänsteförteckning anges i delen ”Personal som omfattas av tjänsteförteckningen” i avsnitt III – kommissionen
(volym 3).
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).
15 02 25 02

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

2 892 000

Anslag 2010

Betalningar

2 892 000

Åtaganden

4 655 000

Genomförande 2009
Betalningar

4 655 000

Åtaganden

4 783 000,00

Betalningar

4 745 808,50

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka centrumets driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3).
Centrumet ska underrätta budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgif
ter. Om centrumet begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna
för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Unionens bidrag för 2011 uppgår till högst 17 270 000 EUR, medan förväntad återanvändning endast uppgår till
1 528 000 EUR.
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).
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15 02 27

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

15 02 27 01

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen –Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

14 328 000

14 328 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

15 000 000

15 000 000

Åtaganden

Betalningar

15 569 000,00

14 729 126,42

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka stiftelsens personalutgifter och administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Stiftelsen ska enligt sin budgetförordning underrätta budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsut
gifter och administrativa utgifter. Om stiftelsen begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som
har gjorts mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Stiftelsens tjänsteförteckning anges i delen ”Personal som omfattas av tjänsteförteckningen” i avsnitt III – kommissionen
(volym 3).
Rättslig grund
Rådets förordning (EEG) nr 1360/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av en europeisk yrkesutbildningsstiftelse (EGT L 131,
23.5.1990, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1572/98 av den 17 juli 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 1360/90 om inrättandet av en euro
peisk yrkesutbildningsstiftelse (EGT L 206, 23.7.1998, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1339/2008 av den 16 december 2008 om inrättande av Europeiska yrkes
utbildningsstiftelsen (omarbetning) (EUT L 354, 31.12.2008, p. 82).
15 02 27 02

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

6 022 000

Anslag 2010

Betalningar

5 522 000

Åtaganden

3 282 000

Genomförande 2009
Betalningar

3 282 000

Åtaganden

4 303 000,00

Betalningar

4 070 873,58

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka stiftelsens driftsutgifter i samband med arbetsprogrammet (avdelning 3).
Stiftelsen ska enligt sin budgetförordning underrätta budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsut
gifter och administrativa utgifter. Om stiftelsen begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som
har gjorts mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Bidraget från unionen för 2011 uppgår till totalt 20 350 000 EUR.
Rättslig grund
Rådets förordning (EEG) nr 1360/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av en europeisk yrkesutbildningsstiftelse (EGT L 131,
23.5.1990, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 1572/98 av den 17 juli 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 1360/90 om inrättandet av en euro
peisk yrkesutbildningsstiftelse (EGT L 206, 23.7.1998, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1339/2008 av den 16 december 2008 om inrättande av Europeiska yrkes
utbildningsstiftelsen (omarbetning) (EUT L 354, 31.12.2008, p. 82).
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15 02 29

Pilotprojekt – Samarbete mellan europeiska tekniska institut
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

—

p.m.

—

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

1 200 000

Betalningar

0,—

1 472 855,35

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att slutföra pilotprojektet för samarbete mellan europeiska tekniska institut.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

15 02 30

Pilotprojekt – Europeiska grannskapspolitiken – Förstärka utbildningen genom stipendier och utbyten
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

186 140,70

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för slutförandet av pilotprojektet för stipendier och utbyten för studerande på mas
tersnivå från länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

15 02 31

Pilotprojekt för att täcka studiekostnaderna för studenter som specialiserat sig på Europeiska grannskapspolitiken och när
stående akademisk verksamhet, inklusive inrättandet av en professur för Europeiska grannskapspolitiken vid Europeiska
högskolan i Natolin
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

2 900 000

Anslag 2010

Betalningar

1 500 000

Åtaganden

1 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 500 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för slutförande av pilotprojektet för studiekostnader för studenter från länder som
omfattas av Europiska grannskapspolitiken och närstående akademisk verksamhet.
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Den nya förstärkta europeiska grannskapspolitiken, som utformats av rådet och Europaparlamentet i deras respektive beslut och
resolutioner, i synnerhet i ljuset av de två viktiga politiska grannskapsprojekten, dvs. Medelhavsunionen och det östliga part
nerskapet, kräver att man förbereder framtida samtalspartner från EU och grannländerna, dvs. personal som sysslar med frågor
som rör EU och Europeiska grannskapspolitiken. Dessa personer måste på ett professionellt sätt sättas in i alla frågor som rör
innehållet och andan i unionens politik, institutioner och regelverk. Detta kräver en specialiserad utbildning på hög nivå som
endast kan erbjudas av en välrenommerad och specialiserad akademisk institution, dvs. Europeiska högskolan. Europeiska hög
skolans två grenar – den ena i Brygge i Belgien, nära EU:s institutioner och EU:s expertis, och den andra i Natolin/Warszawa i
Polen, som är specialiserad på grannskaps- och gränspolitik utanför unionen (Frontex ligger i Warszawa) – är bäst lämpade att
erbjuda skräddarsydda program.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
15 02 32

Pilotprojekt – Europeiska grannskapspolitiken – Förstärka utbildningen genom stipendier och utbyten
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

1 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 000 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för slutförande av pilotprojektet för stipendier till studenter från länder som omfat
tas av Europiska grannskapspolitiken som följer kurser som leder till mastersexamen i Europastudier.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

—

1 000 000

0,—

2 953 320,97

15 04

UTVECKLA KULTURSAMARBE
TET OCH DET AUDIOVISUELLA
SAMARBETET I EUROPA

15 04 09

Slutförande av tidigare program
och åtgärder

15 04 09 01

Slutförande av tidigare program
och åtgärder inom kultur och
språk

3.2

—

15 04 09 02

Slutförande av tidigare Mediaprogram

3.2

—

300 000

—

1 000 000

0,—

3 718 245,57

—

300 000

—

2 000 000

0,—

6 671 566,54

15 04 44

Programmet
Kultur (2007–2013)

3.2

43 000 000

54 835 434,84

45 196 910,11

15 04 45

Pilotprojekt – Konstnärers
rörlighet

3.2

p.m.

p.m.

100 000

1 499 999,52

1 163 649,66

15 04 47

Europeiska året för interkulturell
dialog
3.2

p.m.

p.m.

300 000

0,—

2 491 522,46

15 04 66

Media 2007 – Stödprogram för
den europeiska audiovisuella
sektorn

15 04 66 01

Media 2007 – Stödprogram för
den europeiska audiovisuella
sektorn

3.2

92 100 000 112 942 528,34

97 083 706,30

15 04 66 02

Förberedande åtgärd –
Genomförande av programmet
Media 2007 i tredjeländer

4

Artikel 15 04 09 – Delsumma

Artikel 15 04 66 – Delsumma
15 04 68

Media Mundus

3.2

Kapitel 15 04 – Totalt

57 022 000

49 000 000

53 636 000

350 000
p.m.

104 310 000

96 500 000

101 678 500

p.m.

1 730 000

1 000 000

104 310 000

98 230 000

102 678 500

92 880 000 117 942 528,34 100 380 370,49

156 314 500

138 280 000 174 277 962,70 155 904 019,26

4 825 000

3 510 000

166 157 000

151 390 000

15 04 09

Slutförande av tidigare program och åtgärder

15 04 09 01

Slutförande av tidigare program och åtgärder inom kultur och språk

780 000

5 000 000,—

3 296 664,19

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

—

p.m.

—

Genomförande 2009
Betalningar

1 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

2 953 320,97

Anmärkningar
Tidigare artikel 15 04 09
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för slutförande av åtgärder som fått stöd före 2007 under följande budgetrubriker:
— Europeiska byrån för mindre utbredda språk samt Mercator.
— Bidrag till intresseorganisationer som främjar Europatanken.
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— Ramprogrammet för kultur.
— Slutförande av tidigare program och åtgärder.
— Förberedande åtgärder för samarbete på kulturområdet.
— Främjande och bevarande av regionala språk och minoritetsspråk samt regionala kulturer och minoritetskulturer.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna artikel. Upplysningsvis kan nämnas att 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 18.1 d 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 bidrag för deltagande i gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, 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 ytter
ligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 719/96/EG av den 29 mars 1996 om upprättandet av ett program för stöd till konst
närliga och kulturella aktiviteter på Europanivå (Kalejdoskop) (EGT L 99, 20.4.1996, s. 20).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 2085/97/EG av den 6 oktober 1997 om att inrätta ett gemenskapsprogram för stöd
till böcker och läsning inbegripet översättning (Ariane) (EGT L 291, 24.10.1997, s. 26).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 2228/97/EG av den 13 oktober 1997 om att inrätta ett gemensamt åtgärdsprogram
på kulturarvsområdet (Rafael-programmet) (EGT L 305, 8.11.1997, s. 31).
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).
Förberedande åtgärder enligt artikel 49.6 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).
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).

15 04 09 02

Slutförande av tidigare Media-program
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

300 000

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

1 000 000

Anmärkningar
Tidigare artikel 09 06 02
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av tidigare åtaganden som berör Media-programmen.

Betalningar

0,—

3 718 245,57
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KOMMISSIONEN
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15 04 09 (forts.)
15 04 09 02 (forts.)

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 som avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med
bestämmelserna i artikel 18.1 d 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 och, i förekommande fall, de potentiella kandidatländernas på västra Balkan del
tagande i unions- eller gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare
anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Rådets beslut 95/563/EG av den 10 juli 1995 om genomförande av ett program för att stimulera utveckling och distribution av
europeiska audiovisuella verk (Media II – Utveckling och distribution 1996–2000) (EGT L 321, 30.12.1995, s. 25).
Rådets beslut 95/564/EG av den 22 december 1995 om genomförande av ett utbildningsprogram som vänder sig till bransch
folk inom den europeiska industrin för audiovisuella program (Media II – Utbildning) (EGT L 321, 30.12.1995, s. 33).
Rådets beslut 2000/821/EG av den 20 december 2000 om genomförande av ett program för att stimulera utveckling, distri
bution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk (Media Plus – Utveckling, distribution och marknadsföring)
(2001–2005) (EGT L 336, 30.12.2000, s. 82).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 163/2001/EG av den 19 januari 2001 om genomförande av ett utbildningsprogram
för branschfolk inom den europeiska audiovisuella programindustrin (Media – Yrkesutbildning) (2001–2005) (EGT L 26,
27.1.2001, s. 1).
15 04 44

Programmet Kultur (2007–2013)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

57 022 000

Anslag 2010

Betalningar

49 000 000

Åtaganden

53 636 000

Genomförande 2009
Betalningar

43 000 000

Åtaganden

Betalningar

54 835 434,84

45 196 910,11

Anmärkningar
I enlighet med programmet ”Kultur 2007–2013” är detta anslag avsett att täcka följande åtgärder:
— Stöd till samarbetsprojekt på alla konstnärliga och kulturella områden, inbegripet sådana projekt som genomförs av unga
människor (scenkonst, skulptur- och bildkonst, litteratur, kulturarv och kulturhistoria).
— Stöd till projekt som avser interkulturell dialog.
— Stöd till insatser för att återställa, kartlägga eller skylta delsträckor av Santiagoleden (den första Europeiska kulturväg som
utsetts av Europarådet). Santiagoleden består av ett tätt nät av leder som sträcker sig genom hela Europa och som har varit
mycket viktigt i kulturhänseende och för att skapa en gemensam europeisk identitet.
— Stöd till permanenta utställningar.
— Stöd till analyser samt till insamling och spridning av information som rör kultursamarbete.
— Stöd till europeiska projekt för hotade språk, såsom tillhandahållande av undervisningsmaterial, lärarutbildning, språkbad
och utbyte av bästa praxis i språkåterskapande.
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15 04 44 (forts.)

Detta anslag är även avsett att finansiera utbredning över gränserna av kulturella och konstnärliga produkter och verk på uni
onsspråk, som utgör en del av Europas kulturella och litterära arv men som inte är unionens institutioners officiella språk.
Anslaget är också avsett att finansiera projekt som främjar utställning och/eller bevarande av konstverk som skapats under eller
till följd av perioder av förtryck.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 som avsätts för särskilda ändamål i enlighet med bestäm
melserna i artikel 18.1 d 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 bidrag för deltagande i unions- och gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, och i förekom
mande 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 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
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).
15 04 45

Pilotprojekt – Konstnärers rörlighet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

350 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

100 000

Åtaganden

Betalningar

1 499 999,52

1 163 649,66

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för slutförande av pilotprojektet för konstnärers rörlighet.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
15 04 47

Europeiska året för interkulturell dialog
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

p.m.

p.m.

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

300 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

2 491 522,46

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för slutförande av Europeiska året för interkulturell dialog.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1983/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska året för interkulturell dialog
(2008) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 44).
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15 04 66

Media 2007 – Stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn

15 04 66 01

Media 2007 – Stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

104 310 000

96 500 000

Åtaganden

101 678 500

Genomförande 2009
Betalningar

92 100 000

Åtaganden

112 942 528,34

Betalningar

97 083 706,30

Anmärkningar
Tidigare punkt 09 06 01 01
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Stöd till förproduktion:
— Stöd till projekt som syftar till att öka kunskaperna för yrkesverksamma inom den audiovisuella sektorn när det gäller
manusskrivning, ledarskap och ny teknik. Till exempel: stöd till utbildarnas rörlighet, stipendier för yrkesverksamma
från de nya medlemsstaterna.
— Stöd till utveckling av audiovisuella verk, både ur kreativ (manus) och ekonomisk synvinkel (produktionsstrategier,
distribution och marknadsföring). Till exempel: stöd till utveckling av enskilda projekt eller kataloger över projekt, stöd
avsedda att underlätta små och medelstora företags tillgång till finansiering.
— Stöd till efterproduktion:
— Stöd till distribution över gränserna av europeiska verk för att förbättra omsättningen av icke-nationella europeiska
verk. Till exempel: stöd till biografvisning och videodistribution av icke-nationella europeiska filmer, automatiskt och
selektivt stöd till dem som distribuerar icke-nationella europeiska filmer, stöd till marknadsföringsstrategier, stöd till
digitalisering.
— Förbättring av marknadsföringen av europeiska verk. Till exempel: garantier för att yrkesverksamma får tillträde till
både den europeiska och den internationella marknaden, garantera att publiken får tillgång till verk som återspeglar
den kulturella mångfalden i Europa.
— Stöd till innovation och programmets anpassning till teknikförändringar. Åtgärd: Stöd till pilotprojekt, i synnerhet när det
gäller digitalteknik.
— Stöd till ett nätverk av informationskontor (Media-kontor) i hela Europa.
— Stöd till Europeiska audiovisuella observationsorganet.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll 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 som avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med
bestämmelserna i artikel 18.1 d 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 och, i förekommande fall, de potentiella kandidatländernas på västra Balkan del
tagande i unions- eller gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare
anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Eventuella inkomster från Schweiziska edsförbundets bidrag för deltagande i unions- eller gemenskapsprogram som tas upp
under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 i
budgetförordningen.
I enlighet med den rättsliga grunden för Media 2007 ska en del av anslagen under denna budgetpost användas för att främja
och stödja bildundervisningsinitiativ som organiseras inom ramen för ungdomsfestivaler, bland annat i nära samarbete med sko
lor och andra institutioner. Projekten kan rikta in sig på offentliga och privata organisationer som har både expertis och euro
peisk erfarenhet i mediekunskapsfrågor.
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AVDELNING 15 — UTBILDNING OCH KULTUR
KAPITEL 15 04 — UTVECKLA KULTURSAMARBETET OCH DET AUDIOVISUELLA SAMARBETET I EUROPA (forts.)

15 04 66 (forts.)
15 04 66 01 (forts.)

Rättslig grund
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).
Se även punkt 15 01 04 31.
15 04 66 02

Förberedande åtgärd – Genomförande av programmet Media 2007 i tredjeländer
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

p.m.

1 730 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

1 000 000

780 000

Åtaganden

5 000 000,00

Betalningar

3 296 664,19

Anmärkningar
Tidigare punkt 09 06 01 02
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att slutföra den förberedande åtgärden Media International.
Rättslig grund
Förberedande åtgärder enligt artikel 49.6 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).
15 04 68

Media Mundus
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

4 825 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 510 000

Anmärkningar
Ny artikel
I enlighet med beslutet om inrättande av programmet Media Mundus ska detta anslag täcka följande åtgärder:
— Att stärka kunskaperna hos yrkesverksamma i Europa och i tredjeländer och öka deras informations- och kunskapsnivå.
— Att främja sökandet efter partner för samproduktioner och främja internationell försäljning och marknadsföring av audio
visuella verk.
— Att uppmuntra biografoperatörer i europeiska länder och tredjeländer att ömsesidigt förbättra förhållandena för program
sättning och visning med avseende på exklusiva urpremiärer av audiovisuella verk.
— Att öka utbudet av audiovisuellt innehåll och förbättra sändnings- och distributionsvillkoren för audiovisuella verk från
tredjeländer via europeiska distributionskanaler och för europeiska verk via distributionskanaler i tredjeländer.
— Att främja anordnandet av evenemang och filmkompetensinitiativ.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 15 — UTBILDNING OCH KULTUR
KAPITEL 15 04 — UTVECKLA KULTURSAMARBETET OCH DET AUDIOVISUELLA SAMARBETET I EUROPA (forts.)

15 04 68 (forts.)

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna punkt. Upplysningsvis kan nämnas att 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 18.1 d 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 bidrag för deltagande i unions- och gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, och i förekom
mande 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 18.1 d i budgetförordningen.
Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unions- och gemenskapsprogrammen från Schweiziska edsförbundet, vilka
tas upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med arti
kel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1041/2009/EG av den 21 oktober 2009 om inrättande av ett program för audiovisu
ellt samarbete med yrkesverksamma från tredjeländer (Media Mundus) (EUT L 288, 4.11.2009, s. 10).
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AVDELNING 15 — UTBILDNING OCH KULTUR

KAPITEL 15 05 — UPPMUNTRA OCH FRÄMJA UNGDOMS- OCH IDROTTSSAMARBETE
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 250 000

1 500 000,—

2 016 994,86

15 05

UPPMUNTRA OCH FRÄMJA
UNGDOMS- OCH IDROTTS
SAMARBETE

15 05 06

Särskilda årliga evenemang

3.2

15 05 09

Slutförande av tidigare program
och åtgärder på ungdomsområ
det

3.2

—

500 000

—

600 000

0,—

1 033 967,67

Förberedande åtgärd – Amicus –
Sammanslutning av medlemssta
ter som genomför en för gemen
skapen gemensam
samhällsomfattande tjänst
3.2

—

400 000

—

1 060 000

0,—

1 157 411,42

3 000 000

5 738 020,95

3 888 698,75

15 05 10

4 000 000

6 940 000

9 800 000

15 05 11

Förberedande åtgärd inom idrott

3.2

3 000 000

1 800 000

3 000 000

15 05 55

Aktiv ungdom

3.2

129 108 000

118 500 000

124 106 000

121 000 000 144 084 708,15 137 645 004,34

136 108 000

128 140 000

136 906 000

135 910 000 151 322 729,10 145 742 077,04

Kapitel 15 05 – Totalt

15 05 06

Särskilda årliga evenemang
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

4 000 000

Anslag 2010

Betalningar

6 940 000

Åtaganden

9 800 000

Genomförande 2009
Betalningar

10 250 000

Åtaganden

1 500 000,00

Betalningar

2 016 994,86

Anmärkningar
Tidigare artikel 15 06 06
Detta anslag är avsett att täcka slutförandet av de insatser som fått stöd som särskilda årliga evenemang.
Fördelning
En del av detta anslag ska avsättas för att bidra till finansieringen av de världsomspännande Special Olympics-sommartävlingarna
i Aten, Grekland (20 juni–4 juli 2011) och arvsprogrammen från de europeiska Special Olympics-sommartävlingarna i Wars
zawa, Polen och de världsomspännande Special Olympics-sommartävlingarna i Aten, Grekland. Detta anslag kommer också att
göra det möjligt för deltagande idrottsutövare från samtliga 27 medlemsstater att träna och förbereda sig inför och delta i täv
lingarna i Grekland.
De världsomspännande Special Olympics-sommartävlingarna i Aten kommer att samla över 7 500 människor med intellektu
ella funktionshinder från fler än 180 länder. Dessa idrottsutövare kommer att stödjas av 2 500 tränare, 3 000 tjänstemän,
25 000 frivilliga funktionärer och över 30 000 familjemedlemmar. Idrottsmännen och kvinnorna kommer att tävla i 22
OS-liknande grenar. En viktig del av tävlingarna kommer att utgöras av ett globalt politiskt toppmöte för att diskutera utma
ningarna och möjligheterna när det gäller att förbättra den sociala integrationen av människor med intellektuella funktionshin
der. Det kommer även att anordnas ett familjeforum, som kommer att göra det möjligt för idrottsutövarnas anhöriga att ta del
av och utbyta erfarenheter av att ta hand om en person med intellektuella funktionshinder.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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15 05 09

Slutförande av tidigare program och åtgärder på ungdomsområdet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

—

Åtaganden

500 000

Genomförande 2009
Betalningar

—

Åtaganden

600 000

Betalningar

0,—

1 033 967,67

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för slutförande av åtgärder som fått stöd före 2007 under följande budgetrubriker:
— Ungdom.
— Pilotprojekt för ungdomsmedverkan.
— Idrott: förberedande åtgärder för en gemenskapspolitik på idrottsområdet.
— Europeiska året för utbildning genom idrott.
— Europeiskt ungdomsforum.
— Stöd till internationella icke-statliga ungdomsorganisationer.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 som avsätts för särskilda ändamål i enlighet med bestäm
melserna i artikel 18.1 d 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 bidrag för deltagande i gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, 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 ytter
ligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Pilotprojekt och förberedande åtgärder i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den
25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1031/2000/EG av den 13 april 2000 om att inrätta gemenskapens åtgärdsprogram
”Ungdom” (EGT L 117, 18.5.2000, s. 1).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 291/2003/EG av den 6 februari 2003 om inrättande av Europeiska året för utbildning
genom idrott 2004 (EUT L 43, 18.2.2003, s. 1).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 790/2004/EG av den 21 april 2004 om upprättande av ett handlingsprogram för
gemenskapen för att främja organ verksamma på europeisk nivå inom ungdomsområdet (EUT L 138, 30.4.2004, s. 24).
Interinstitutionellt avtal av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund
ekonomisk förvaltning (EUT C 139, 14.6.2006, s. 1), särskilt punkt 37.
15 05 10

Förberedande åtgärd – Amicus – Sammanslutning av medlemsstater som genomför en för gemenskapen gemensam sam
hällsomfattande tjänst
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

400 000

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

1 060 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

1 157 411,42

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för slutförande av den förberedande åtgärden Amicus – Sammanslutning av med
lemsstater som genomför en för gemenskapen gemensam samhällsomfattande tjänst.
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15 05 10 (forts.)

Rättslig grund
Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

15 05 11

Förberedande åtgärd inom idrott

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

3 000 000

Anslag 2010

Betalningar

1 800 000

Åtaganden

3 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

3 000 000

Åtaganden

5 738 020,95

Betalningar

3 888 698,75

Anmärkningar
Den 11 juli 2007 antog kommissionen vitboken om idrott (KOM(2007) 391), vilken är det första vittomfattande strategido
kument som kommissionen har tagit fram på detta område. Genom vitboken inrättas en strategisk ram för idrott på unions
nivå, definieras idrottens särskilda roll och värden och identifieras problem och utmaningar. I vitbokens slutsatser står det att
”kommissionen […] åter [kan] ta upp frågan om detta visar sig nödvändigt och ange ytterligare åtgärder mot bakgrund av en ny
bestämmelse i fördraget”. Vitboken banade således väg för genomförandet av bestämmelserna om idrott i Lissabonfördraget (arti
kel 165 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).
Syftet med den förberedande åtgärden på idrottsområdet för 2009 och 2010 var att förbereda framtida unionsåtgärder på detta
område i syfte att genomföra Lissabonfördraget efter det att detta har ratificerats, på grundval av prioriteringar som fastställts i
vitboken om idrott.
Detta mål bör eftersträvas även under 2011 via den föreslagna förberedande åtgärden, som ska bidra till att kartlägga framti
dens idrottspolitiska satsningar som kan utgöra grund för ett kommande unionsprogram. Detta borde i ett senare skede ge ett
unionsmervärde genom kartläggning och spridning av bästa praxis och nyskapande lösningar och genom utveckling av jäm
förande forskning. Med tanke på idrottens särskilda organisation ska programmet inriktas mot kategorier av intressenter som
befintliga unionsprogram inte vänder sig till, särskilt idrottsorganisationer. Det bör skapa en kritisk massa genom att samla
idrottsrelaterade organisationer och projekt kring särskilda teman (t.ex. främjande av social integration i och genom idrott, god
ledning inom idrotten, åtgärder mot våld och rasism samt sådana aspekter av hälsobefrämjande fysisk aktivitet som inte togs
upp 2009). Det bör också täcka projekt som går ut på att utveckla idrottens EU-dimension genom att göra europeiska idrotts
grenar mer tävlingsinriktade (t.ex. genom utbyte av know-how och genom att tillhandahålla stöd för gränsöverskridande gemen
samma idrottstävlingar och mästerskap mellan regioner och medlemsstater som gränsar till varandra).
En del av anslaget bör avsättas för stöd till ett EU-täckande nätverk som främjar ”fostran genom fotboll”, bestående av skolor
och lokala organisationer i EU och inrättat av Streetfootballworld. Syftet är att inrätta Euroschools 2012-projektet som går ut
på att ge ett konkret och varaktigt bidrag till förståelsen för andra kulturer och social fostran genom idrott, och som tar upp
frågor som rent spel och sportsmannaanda, interkulturell dialog, antidiskrimininering och respekt.

Rättslig grund
Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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Aktiv ungdom
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

129 108 000

Anslag 2010

Betalningar

118 500 000

Åtaganden

124 106 000

Genomförande 2009
Betalningar

121 000 000

Åtaganden

144 084 708,15

Betalningar

137 645 004,34

Anmärkningar
I enlighet med programmet ”Aktiv ungdom 2007–2013” är detta anslag avsett att täcka följande åtgärder:
— Ungdom för Europa: Detta programområde ska stödja ungdomsutbyten i syfte att öka ungdomars rörlighet, ungdomsini
tiativ samt projekt och verksamhet för deltagande i det demokratiska livet som gör det möjligt att utveckla ungdomars sam
hällsengagemang och ömsesidiga förståelse.
— Europeiska volontärtjänsten: syftet med denna åtgärd är att främja ungdomars deltagande i olika former av volontärtjäns
ter, både inom och utanför unionen.
— Inrättande av ett europeiskt nätverk av befintliga ungdomsorganisationer för att förbättra använda metoder genom ett effek
tivt utbyte av bästa praxis i syfte att undvika att ungdomar dras in i brottslighet och slås ut socialt.
— Ungdom för världen: Detta programområde ska stödja projekt med de partnerländer som nämns i artikel 5 i beslut
nr 1719/2006/EG, särskilt utbyten för ungdomar och ungdomsledare, initiativ som ökar ungdomars ömsesidiga förståelse
och solidaritetskänsla samt utveckling av samarbete inom ungdomsområdet och det civila samhället i dessa länder.
— Ungdomsledare och stödstrukturer: Detta programområde ska stödja organ som är verksamma på europeisk nivå inom
ungdomsområdet, särskilt i form av bidrag till driften av icke-statliga ungdomsorganisationer, nätverksbyggande mellan
sådana organisationer, utbyten, utbildning och nätverksbyggande för ungdomsledare, uppmuntran till innovation och kva
litet i verksamheten, information till ungdomar samt införande av de programstrukturer och den programverksamhet som
behövs för att förverkliga programmets mål.
— Stöd till politiskt samarbete: Syftet med detta programområde är dels att skapa en organiserad dialog mellan de olika aktö
rerna på ungdomsområdet, särskilt ungdomar, ungdomsledare och ansvariga politiker, dels att bidra till utvecklingen av
det ungdomspolitiska samarbetet samtidigt som man tar itu med de arbetsuppgifter och det nätverksbyggande som krävs
för att man ska kunna skaffa sig bättre kunskaper om ungdomsområdet.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 som avsätts för särskilda ändamål i enlighet med bestäm
melserna i artikel 18.1 d 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 bidrag för deltagande i unions- och gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, och i förekom
mande 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 18.1 d i budgetförordningen.
Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unions- och gemenskapsprogrammen från Schweiziska edsförbundet, vilka
tas upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med arti
kel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1719/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av programmet Aktiv ung
dom för perioden 2007–2013 (EUT L 327, 24.11.2006, s. 30).
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KAPITEL 15 07 — MÄNNISKOR – PROGRAM FÖR FORSKARES RÖRLIGHET
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

15 07

MÄNNISKOR – PROGRAM FÖR
FORSKARES RÖRLIGHET

15 07 77

Människor

15 07 78

Anslag som härrör från bidrag
från tredje part (utanför Europe
iska ekonomiska samarbetsområ
det) till forskning och teknisk
utveckling
1.1

15 07 79

1.1

Pilotprojekt – Kunskapspartner
skap
Kapitel 15 07 – Totalt

15 07 77

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR

764 407 000

p.m.

1.1

Betalningar

485 611 289

Åtaganden

534 190 000

p.m.

1 000 000

500 000

765 407 000

486 111 289

Betalningar

Betalningar

284 000 000 543 908 037,98 412 891 191,68

p.m.

534 190 000

Åtaganden

p.m.

284 000 000 543 908 037,98 412 891 191,68

Människor
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

764 407 000

Anslag 2010

Betalningar

485 611 289

Åtaganden

534 190 000

Genomförande 2009
Betalningar

284 000 000

Åtaganden

543 908 037,98

Betalningar

412 891 191,68

Anmärkningar
Tidigare artikel 08 11 01
Europa måste bli mer attraktivt för forskare i syfte att öka Europas kapacitet och resultat inom forskning och teknisk utveckling
samt konsolidera och ytterligare utveckla det europeiska området för forskningsverksamhet. Mot bakgrund av den ökande inter
nationella konkurrensen behövs en öppen och konkurrenskraftig europeisk arbetsmarknad för forskare med diversifierade och
attraktiva karriärutsikter.
Mervärdet av det stöd som utgår via det särskilda programmet Människor ligger i främjandet av forskares rörlighet mellan både
länder och sektorer som en drivkraft för europeisk innovation. Marie Curie-åtgärder främjar även ett starkare samarbete mellan
utbildning, forskning och företag från olika länder när det gäller forskares utbildning och karriärutveckling för att bredda deras
kunskaper och förbereda dem för framtidens arbetsuppgifter. Ett närmare partnerskap mellan utbildning och näringsliv bör
främjas ytterligare i syfte att öka kunskapsöverföringen och förbättra doktorandutbildningar som är anpassade till näringslivets
behov. Genom att främja anställningsvillkor som är i linje med den europeiska stadgan och uppförandekoden för forskare bidrar
dessa till att göra en forskarkarriär i EU mer attraktivt.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 som avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med
bestämmelserna i artikel 18.1 d 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 är även avsett att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta ytter
ligare anslag från tredje part eller tredjeland (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i projekt inom forsk
ning och teknisk utveckling.
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 18 i budgetförordningen.
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Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forsknings
centrums 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 ram
program 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 Euro
peiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 272).
15 07 78

Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och tek
nisk utveckling
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

Anmärkningar
Tidigare artikel 08 22 04 (delvis)
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.
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 18 i budgetförordningen.
15 07 79

Pilotprojekt – Kunskapspartnerskap
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 000 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

500 000

Anmärkningar
Ny artikel
Bakgrund
Den integrerade strategi som förespråkas i EU 2020-strategin inbegriper utvecklingen av synergier och kombinerade insatser
mellan forsknings-, innovations- och utbildningspolitiken (så kallad ”kunskapstriangel”). I detta sammanhang nämns uttryckli
gen ”kunskapspartnerskap” i Europa 2020-strategin, inom ramen för huvudinitiativet ”Innovationsunionen” (”Främja kunskaps
partnerskap och stärka kopplingarna mellan utbildning, företag, forskning och innovation, inbegripet genom EIT”).
Stora insatser har gjorts på unionsnivå för att stärka kopplingen mellan forskning och innovation och mellan forskning och
utbildning. Unionen har också visat politisk beslutsamhet när det gäller att stärka kopplingen mellan näringslivet och den aka
demiska världen, t.ex. som en av kärnpunkterna på moderniseringsagendan för universiteten och inom ramen för det europe
iska området för högre utbildning. Det konkreta genomförandet har dock hittills varit mindre strukturerat och systematiskt, och
kopplingen mellan utbildning och innovation har blivit något av kunskapstriangelns försummade länk.
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Forumet för samarbete mellan universitet och näringsliv har inlett en dialog mellan de två världarna om hur de kan arbetare
närmare tillsammans, och det har visat sig finnas ett stort intresse på båda sidor för utbildningsinriktade partnerskap, i syfte att
säkerställa att utbildningen leder fram till efterfrågade färdigheter av god kvalitet som alltid går hand i hand med höga nivåer
när det gäller anpassningsförmåga, företagaranda och kreativ och innovativ kapacitet.
Syfte
Med utgångspunkt i båda dessa initiativföreslås ett pilotprojekt för finansiering av kunskapspartnerskap, som ska bestå i ett struk
turerat sammanförande av näringsliv och lärosäten för allmän och yrkesinriktad utbildning med syftet att utforma nya läropla
ner och nya kurser samt utveckla nya, innovativa undervisningsmetoder. Resultaten av kunskapspartnerskapen skulle kunna
inspirera lärosäten för allmän och yrkesinriktad utbildning i Europa att modernisera sina läroplaner etc. Det genomgripande
målet bör vara att säkerställa att utexaminerade studenter inom alla områden avslutar sin utbildning med djupa kunskaper i spe
cifika forskningsfrågor och med goda T-formade färdigheter, för att därmed säkerställa god anställningsbarhet, anpassningsför
måga och företagaranda samt en kreativ och innovativ hållning.
Genomförande
Genom detta pilotprojekt inrättas det ett partnerskap där ett solitt strukturerat konsortium bestående av företag och industrier
(inbegripet riskkapitalister, inkubationsföretag etc.) samt lärosäten för allmän och yrkesinriktad utbildning kommer att utforma
nya läroplaner, nya kurser och nya undervisningsmetoder (t.ex. praktikplatser inom industrin och på företag med gränsöver
skridande verksamhet som en form av fortbildning, Internetkurser, interaktiva inlärningsmetoder etc.) med målet att utveckla
följande färdigheter på master- och doktorandnivå:
— Ingående kunskaper i frågor som rör företagande i dess vidaste bemärkelse för att göra det möjligt för de utexaminerade att
på ett kreativt sätt bemöta en komplex värld stadd i snabb förändring, vilket omfattar, men inte är begränsat till företags
etablering eller drift av ett litet eller medelstort företag.
— Företagskunskaper (t.ex. grundläggande företagsekonomi, finansiella kunskaper, utveckling av marknadsundersökningar,
utarbetande av företagsplaner, kapitalanskaffning, säljtekniker, mötesledning).
— Sociala färdigheter (arbete i grupp, kommunikation, självsäkerhet, initiativtagande, problemlösning, beredskap att ta kal
kylerade risker, ledarskap).
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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VERKSAMHET SOM INTE OMFATTAS AV EN SÄRSKILD BUDGETRUBRIK
— ADMINISTRATIVT STÖD TILL GENERALDIREKTORATET FÖR UTBILDNING OCH KULTUR
— POLITISK STRATEGI OCH SAMORDNING VID GENERALDIREKTORATET FÖR UTBILDNING OCH KULTUR
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AVDELNING 16
KOMMUNIKATION
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
16 01

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR
POLITIKOMRÅDET KOMMUNIKA
TION

125 694 552

125 694 552

116 719 021

116 719 021 114 682 487,72 114 682 487,72

Reserver (40 01 40)

46 111

46 111

148 355

125 740 663

125 740 663

116 867 376

Åtaganden

Betalningar

148 355
116 867 376 114 682 487,72 114 682 487,72

16 02

KOMMUNIKATION OCH MEDIER

44 715 000

36 500 000

45 005 000

39 000 000

42 109 103,62

34 916 644,03

16 03

LOKALANPASSAD KOMMUNIKA
TION

36 305 000

35 130 000

35 170 000

33 780 000

38 452 502,86

38 704 510,64

16 04

ANALYS- OCH KOMMUNIKA
TIONSHJÄLPMEDEL

23 740 000

23 400 000

24 900 000

24 300 000

23 546 034,10

21 987 557,87

16 05

FRÄMJA EUROPEISKT MEDBOR
GARSKAP

42 920 000

32 650 000

37 645 000

27 415 000

32 763 974,05

25 641 612,01

Avdelning 16 – Totalt

273 374 552

253 374 552

259 439 021

Reserver (40 01 40)

46 111

46 111

148 355

273 420 663

253 420 663

259 587 376

241 214 021 251 554 102,35 235 932 812,27
148 355
241 362 376 251 554 102,35 235 932 812,27
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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

16 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET KOM
MUNIKATION

16 01 01

Utgifter för personal i aktiv
tjänst inom politikområdet kom
munikation

16 01 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst
inom politikområdet kommuni
kation, huvudkontoret

BR

5

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

60 668 506

52 857 085

46 111

148 355

60 714 617

53 005 440

50 198 158,85

Artikel 16 01 01 – Delsumma

60 668 506

52 857 085

50 198 158,85

Reserver (40 01 40)

46 111

148 355

60 714 617

53 005 440

50 198 158,85

Reserver (40 01 40)

50 198 158,85

16 01 02

Extern personal och andra
administrativa utgifter till stöd
för politikområdet
kommunikation

16 01 02 01

Extern personal vid
generaldirektoratet för
kommunikation, huvudkontoret

5

7 147 632

5 820 586

6 251 108,85

Lokalanställda vid
generaldirektoratet för
kommunikation, komissionens
representationer

5

15 699 000

16 355 000

16 224 503,63

Andra administrativa utgifter vid
generaldirektoratet för
kommunikation, huvudkontoret

5

3 663 472

3 750 999

4 207 946,01

26 510 104

25 926 585

26 683 558,49

16 01 02 03

16 01 02 11

Artikel 16 01 02 – Delsumma
16 01 03

Utgifter för utrustning, möbler
och tjänster, byggnader och
andra löpande utgifter inom
politikområdet kommunikation

16 01 03 01

Utgifter för utrustning, möbler
och tjänster vid
generaldirektoratet för
kommunikation, huvudkontoret

5

4 396 046

3 865 351

3 940 892,28

Byggnader med tillhörande
utgifter vid generaldirektoratet för
kommunikation, kommissionens
representationer

5

25 100 000

25 100 000

25 199 734,76

16 01 03 03
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KAPITEL 16 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMUNIKATION (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt
16 01 03 04

Rubrik

BR

Andra löpande utgifter

Anslag 2011

5

Artikel 16 01 03 – Delsumma

Anslag 2010

Genomförande 2009

1 549 896

1 500 000

1 600 999,72

31 045 942

30 465 351

30 741 626,76

16 01 04

Stödutgifter för verksamhet
inom politikområdet
kommunikation

16 01 04 01

Åtgärder för kommunikation –
Administrativa utgifter

3.2

3 200 000

3 200 000

2 873 585,82

16 01 04 02

Besök till kommissionen –
Administrativa utgifter

3.2

650 000

650 000

648 387,94

16 01 04 03

Europa för medborgarna –
Administrativa utgifter

3.2

250 000

250 000

211 169,86

16 01 04 30

Genomförandeorganet för
utbildning, audiovisuella medier
och kultur

3.2

3 370 000

3 370 000

3 326 000,—

Artikel 16 01 04 – Delsumma

7 470 000

7 470 000

7 059 143,62

Kapitel 16 01 – Totalt

125 694 552

116 719 021

114 682 487,72

Reserver (40 01 40)

46 111

148 355

125 740 663

116 867 376

16 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet kommunikation

16 01 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet kommunikation, huvudkontoret

114 682 487,72

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

16 01 01 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

60 668 506

52 857 085

Reserver (40 01 40)

46 111

148 355

Totalt

60 714 617

53 005 440

50 198 158,85

50 198 158,85

16 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet kommunikation

16 01 02 01

Extern personal vid generaldirektoratet för kommunikation, huvudkontoret

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

7 147 632

Genomförande 2009

5 820 586

6 251 108,85
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 16 — KOMMUNIKATION
KAPITEL 16 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMUNIKATION (forts.)

16 01 02 (forts.)

16 01 02 03

Lokalanställda vid generaldirektoratet för kommunikation, komissionens representationer
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

15 699 000

Genomförande 2009

16 355 000

16 224 503,63

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka lön och övertidsersättning samt arbetsgivaravgifter och sociala avgifter för lokalanställda och
kontraktsanställda vid kommissionens representationer i unionen.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
5 000 EUR.
Rättslig grund
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
16 01 02 11

Andra administrativa utgifter vid generaldirektoratet för kommunikation, huvudkontoret
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 663 472

Genomförande 2009

3 750 999

4 207 946,01

Anmärkningar
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
3 000 EUR.
16 01 03

Utgifter för utrustning, möbler och tjänster, byggnader och andra löpande utgifter inom politikområdet kommunikation

16 01 03 01

Utgifter för utrustning, möbler och tjänster vid generaldirektoratet för kommunikation, huvudkontoret
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

4 396 046

16 01 03 03

Genomförande 2009

3 865 351

3 940 892,28

Byggnader med tillhörande utgifter vid generaldirektoratet för kommunikation, kommissionens representationer
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

25 100 000

Genomförande 2009

25 100 000

25 199 734,76

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.
— Betalning av försäkringspremier för de byggnader eller delar av byggnader som institutionen utnyttjar.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 16 — KOMMUNIKATION

KAPITEL 16 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMUNIKATION (forts.)

16 01 03 (forts.)
16 01 03 03 (forts.)

— Avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning.
— Underhållskostnader, beräknade på grundval av gällande avtal för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditionering m.m.,
utgifter för vissa regelbundet återkommande rengöringsarbeten, inköp av produkter för underhåll, rengöring, tvätt och kem
tvätt 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 mate
riell säkerhet för personer och egendom. Dessa utgifter omfattar dels inköp, hyra och underhåll av brandbekämpningsut
rustning, utbyte av brandvakters utrustning och kostnader för lagstadgade kontroller, dels avtal om bevakning av byggnader,
avtal om underhåll av säkerhetsanordningar och mindre materielinköp.
— 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.
— Utgifter för inköp, förhyrning, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och installationer, fastigheter och
transportmedel.
— Inköp av böcker, dokument och andra publikationer (undantaget tidskrifter), nya utgåvor av sådana volymer som
kommissionens avdelningar behöver, bindningskostnader samt köp av materiel för elektronisk identifiering.
— Kostnader för prenumeration på dagstidningar, facktidskrifter, officiella tidningar, parlamentets dokument, utrikeshandels
statistik, bulletiner från nyhetsbyråer och diverse andra specialpublikationer.
— Kostnader för abonnemang och tillgång till databaser för elektronisk information, externa databaser och utnyttjande av elek
tronisk information (cd-rom m.m.).
— Utbildning och stödfunktioner som krävs för att ta till vara denna information.
— Avgifter för kopior av sådana publikationer som skyddas av upphovsmannarätt.
— Utgifter för pappersvaror och kontorsartiklar.
— Diverse försäkringar.
— Utgifter för arbetsutrustning.
— Diverse kostnader för interna möten.
— Utgifter för flyttningar av avdelningar och därmed förknippad hantering.
— Medicinska utgifter på grund av tjänsteregler.
— Utgifter för installation, underhåll och drift av restauranglokaler.
— Övriga verksamhetsutgifter.
— Brevporton och fraktkostnader.
— Teleabonnemang och teleavgifter.
— Utgifter för inköp och installation av olika typer av teleutrustning.
— Utgifter för informationsteknik på kontoren i unionen, särskilt utgifter för informations- och förvaltningssystem, infra
struktur för kontorsdatorisering, persondatorer, servrar och dithörande infrastruktur, periferiutrustning (skrivare, skannrar
osv.), kontorsutrustning (kopieringsapparater, telefaxapparater, skrivmaskiner, diktafoner osv.) samt allmänna utgifter för
nätverk, hjälptjänster, användarstöd, utbildning i informationsteknik samt flyttning.
— Utgifter för att täcka inköp och hyra av byggnader.
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AVDELNING 16 — KOMMUNIKATION
KAPITEL 16 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMUNIKATION (forts.)

16 01 03 (forts.)
16 01 03 03 (forts.)

Anslaget täcker utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget Gemensamma forskningscentrets anläggningar, för
vilka utgifter ska föras upp under kapitel 01 05 under berörda avdelningar. Liknande utgifter som uppstår utanför unionen ska
föras upp under artikel 01 03 02 i berörda avdelningar.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
480 000 EUR.
16 01 03 04

Andra löpande utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 549 896

Genomförande 2009

1 500 000

1 600 999,72

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader inom unionens territorium:
— Kostnader för abonnemang och tillgång till databaser för elektronisk information, externa databaser och utnyttjande av elek
tronisk information (cd-rom m.m.).
— De kostnader för utbildning och stödfunktioner som krävs för att ta till vara denna information.
Detta anslag täcker utgifter som uppkommer inom unionens territorium, utom vid byråer inom unionen.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
55 000 EUR.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
16 01 04

Stödutgifter för verksamhet inom politikområdet kommunikation

16 01 04 01

Åtgärder för kommunikation – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 200 000

Genomförande 2009

3 200 000

2 873 585,82

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier, utvärderingar, möten med experter, information och publikationer som direkt
kan knytas till förverkligandet av målet för de åtgärder som omfattas av de nedan nämnda artiklarna, samt alla andra utgifter för
tekniskt eller administrativt stöd som inte omfattar myndighetsuppgifter och som kommissionen lägger ut på entreprenad i form
av tillfälliga avtal om tjänster.
Anslaget täcker också ersättning för resekostnader och därtill hörande kostnader för personer som bjuds in att följa kommis
sionens arbete.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
10 000 EUR.
Rättslig grund
Se artiklarna 16 02 02, 16 02 03, 16 03 01, punkt 16 03 02 01, artiklarna 16 03 04 och 16 04 01 samt punkt 16 04 02 01
(tidigare artiklarna 16 04 02 och 16 04 03).
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II/635
KOMMISSIONEN
AVDELNING 16 — KOMMUNIKATION

KAPITEL 16 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMUNIKATION (forts.)

16 01 04 (forts.)

16 01 04 02

Besök till kommissionen – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

650 000

Genomförande 2009

650 000

648 387,94

Anmärkningar
Tidigare punkt 15 01 04 20
Detta anslag är avsett att täcka administrativa utgifter i anslutning till besök, såsom värdtjänster för hjälp vid organisation av
besöken, informationsmaterial som delas ut till besökande, informationsmaterial och publikationer om unionens verksamhet
och politik, särskilda studier och pilotåtgärder med anknytning till besöken samt andra allmänna administrativa utgifter av tek
nisk eller administrativ art.
Rättslig grund
Se artikel 16 05 02.
16 01 04 03

Europa för medborgarna – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

250 000

Genomförande 2009

250 000

211 169,86

Anmärkningar
Tidigare punkt 15 01 04 66
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 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.
Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unions-/gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, 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 samma proportion som gäller för det belopp som godkänts för administrativa utgif
ter i förhållande till de totala anslagen för programmet, i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Se punkt 16 05 01 01.
16 01 04 30

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 370 000

Genomförande 2009

3 370 000

3 326 000,00

Anmärkningar
Tidigare punkt 15 01 04 31 (delvis)
Detta anslag är avsett att täcka driftskostnaderna för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur till
följd av organets medverkan i förvaltningen av programmet Europa för medborgarna enligt rubrik 3b i finansieringsramen
2007–2013.

II/636

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 16 — KOMMUNIKATION
KAPITEL 16 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMUNIKATION (forts.)

16 01 04 (forts.)
16 01 04 30 (forts.)

Eventuella inkomster från kandidatländernas eller, i tillämpliga fall, de potentiella kandidatländernas på västra Balkan delta
gande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d 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.
Organets tjänsteförteckning anges i delen ”Personal som omfattas av tjänsteförteckningen” i avsnitt III – Kommissionen
(volym 3).
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).
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).
Referensrättsakter
Kommissionens beslut 2009/336/EG av den 20 april 2009 om inrättande av genomförandeorganet för utbildning, audiovisu
ella medier och kultur för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets för
ordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 101, 21.4.2009, s. 26).
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II/637
KOMMISSIONEN
AVDELNING 16 — KOMMUNIKATION

KAPITEL 16 02 — KOMMUNIKATION OCH MEDIER
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

16 02

KOMMUNIKATION OCH
MEDIER

16 02 02

Multimedieåtgärder

3.2

31 600 000

26 000 000

30 750 000

16 02 03

Information till medierna

3.2

4 860 000

4 000 000

6 000 000

6 000 000

5 954 760,64

4 255 401,86

16 02 04

Drift av radio- och tv-studior
och audiovisuell utrustning

5

6 755 000

6 500 000

6 755 000

6 500 000

6 253 227,04

6 094 586,05

16 02 05

Pilotprojekt för europeiska forsk
ningsstipendier för gränsöver
skridande undersökande
journalistik

5

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Kapitel 16 02 – Totalt

16 02 02

44 715 000

p.m.
36 500 000

45 005 000

25 000 000 29 901 115,94 24 566 656,12

39 000 000 42 109 103,62 34 916 644,03

Multimedieåtgärder
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

31 600 000

Anslag 2010

Betalningar

26 000 000

Åtaganden

30 750 000

Genomförande 2009
Betalningar

25 000 000

Åtaganden

Betalningar

29 901 115,94

24 566 656,12

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av åtgärder för allmän information om unionen som syftar till att synliggöra uni
onsinstitutionernas arbete, beslutsfattandet och de olika etapperna i den europeiska integrationen. De rör huvudsakligen finan
siering eller samfinansiering av produktion och/eller spridning av multimedieprodukter (radio, tv, Internet osv.),
informationsprodukter, bl.a. nätverk av lokala och nationella medier över hela Europa, samt de nödvändiga verktygen för utveck
lingen av en sådan politik.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
30 000 EUR.
Inga administrativa utgifter, oavsett föremålet för åtgärden, ska beviljas under denna artikel.
När kommissionen genomför denna budgetpost bör den ta vederbörlig hänsyn till resultaten av mötena i den interinstitutio
nella gruppen för information (IGI).
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Referensrättsakter
Meddelande av den 3 oktober 2007 från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén samt Regionkommittén – Samarbete för kommunikation om Europa (KOM(2007) 568 slutlig).
Meddelande av den 24 april 2008 till kommissionen om kommunikation om Europa med audiovisuella medier (SEK(2008) 506
slutlig).
Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande av den 22 oktober 2008 om ”Samarbete för kommunikation om
Europa” (EUT C 13, 20.1.2009, s. 3).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 16 — KOMMUNIKATION
KAPITEL 16 02 — KOMMUNIKATION OCH MEDIER (forts.)

16 02 03

Information till medierna
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

4 860 000

4 000 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

6 000 000

6 000 000

Åtaganden

5 954 760,64

Betalningar

4 255 401,86

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för unionens kommunikationsåtgärder, med särskild inriktning på media. 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.
— Seminarier och stöd för journalister organiserat av kommissionens representationer eller kommissionens centrala
avdelningar.
När kommissionen genomför denna budgetpost bör den ta vederbörlig hänsyn till resultaten av mötena i den interinstitutio
nella gruppen för information (IGI).
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
5 000 EUR.
Inga administrativa utgifter, oavsett föremålet för åtgärden, ska beviljas under denna artikel.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Referensrättsakter
Meddelande av den 3 oktober 2007 från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén samt Regionkommittén – Samarbete för kommunikation om Europa (KOM(2007) 568 slutlig).
Meddelande av den 24 april 2008 till kommissionen om kommunikation om Europa med audiovisuella medier
(SEK(2008) 506 slutlig).
Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande av den 22 oktober 2008 om ”Samarbete för kommunikation om
Europa” (EUT C 13, 20.1.2009, s. 3).
16 02 04

Drift av radio- och tv-studior och audiovisuell utrustning
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

6 755 000

Anslag 2010

Betalningar

6 500 000

Åtaganden

6 755 000

Genomförande 2009
Betalningar

6 500 000

Åtaganden

6 253 227,04

Betalningar

6 094 586,05

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka alla 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 förhyrning av en satellit med hjälp av vilken information om unionens verksamhet ska
kunna göras tillgänglig för tv-kanaler. Förvaltningen av dessa anslag bör respektera principerna för interinstitutionellt samar
bete i syfte att säkerställa spridning av all information som rör unionen.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 16 — KOMMUNIKATION

KAPITEL 16 02 — KOMMUNIKATION OCH MEDIER (forts.)

16 02 04 (forts.)

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
5 000 EUR.
Inga administrativa utgifter, oavsett föremålet för åtgärden, ska beviljas under denna artikel.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning
(EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Referensrättsakter
Meddelande av den 3 oktober 2007 från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén samt Regionkommittén – Samarbete för kommunikation om Europa (KOM(2007) 568 slutlig).
Meddelande av den 24 april 2008 till kommissionen om kommunikation om Europa med audiovisuella medier
(SEK(2008) 506 slutlig).
Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande av den 22 oktober 2008 om ”Samarbete för kommunikation om
Europa” (EUT C 13, 20.1.2009, s. 3).
16 02 05

Pilotprojekt för europeiska forskningsstipendier för gränsöverskridande undersökande journalistik
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 500 000

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

Åtaganden

1 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 500 000

Anmärkningar
Detta pilotprojekt för europeiska forskningsstipendier för journalister syftar till att underlätta för och utveckla seriös gränsö
verskridande journalistisk forskning på unionsnivå. Anbudsförfaranden kommer att anordnas i syfte att välja ut gemensamma
undersökningsprojekt som omfattar journalister från minst två medlemsstater, med en gränsöverskridande eller europeisk
dimension som är resultatet av ett nationellt, regionalt eller lokalt perspektiv. Resultatet av den journalistiska undersökningen
kommer att publiceras åtminstone i de medlemsstater som deltar i projektet.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Åtaganden

16 03

LOKALANPASSAD KOMMUNI
KATION

16 03 01

Informationscentrum

16 03 02

Kommunikationsåtgärder vid
kommissionens representationer

16 03 02 01

Kommunikationsåtgärder vid
kommissionens representation

16 03 02 02

Europeiska allmänna platser

3.2

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

12 400 000

3.2

8 285 000

8 200 000

8 200 000

7 840 000 10 154 802,37

5

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

0,—

0,—

9 725 000

9 640 000

9 640 000

9 280 000 10 154 802,37

9 831 548,25

13 000 000

13 000 000

13 130 000

Samarbete för kommunikation
om Europa

16 03 05

EuroGlobe

16 03 05 01

Förberedande åtgärd – EuroGlobe 3.2

—

p.m.

p.m.

16 03 05 02

Slutförande av pilotprojektet
EuroGlobe

—

p.m.

p.m.

—

p.m.

p.m.

—

—

p.m.

3.2

3.2

Artikel 16 03 05 – Delsumma
3.2

Kapitel 16 03 – Totalt

16 03 01

Åtaganden

12 490 000

16 03 04

Pilotprojekt om
pilotinformationsnätverk

Betalningar

13 580 000

Artikel 16 03 02 – Delsumma

16 03 06

Genomförande 2009

BR

36 305 000

35 130 000

35 170 000

11 500 000 14 756 450,89 14 057 651,29

9 831 548,25

12 000 000 12 830 579,60 13 687 218,12

p.m.

710 670,—

110 730,—

1 000 000

0,—

892 712,98

1 000 000

710 670,—

1 003 442,98

0,—

124 650,—

p.m.

33 780 000 38 452 502,86 38 704 510,64

Informationscentrum
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

13 580 000

Anslag 2010

Betalningar

12 490 000

Åtaganden

12 400 000

Genomförande 2009
Betalningar

11 500 000

Åtaganden

Betalningar

14 756 450,89

14 057 651,29

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Finansiering av nätverk och centrum för information och dokumentation i hela Europa (Europe Direct-nätverket, Europe
iskt dokumentationscentrum, Team Europe-nätverket osv.); dessa informationscentrum kompletterar den verksamhet som
kommissionens representationer bedriver i medlemsstaterna.
— Stöd, utbildning, samordning och assistans till informationsnätverken.
— Finansiering av produktion, lagring och spridning av informationsmaterial och kommunikationsprodukter från dessa
centrum.
Inga administrativa utgifter, oavsett föremålet för åtgärden, ska beviljas under denna artikel.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
50 000 EUR.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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Referensrättsakter
Meddelande av den 20 juli 2005 till kommissionen – Kommissionens åtgärdsplan för att stärka det kommunicerande Europa
(SEK(2005) 985 slutlig).
Vitbok av den 1 februari 2006 om EU:s kommunikationspolitik (KOM(2006) 35 slutlig).
Meddelande av den 3 oktober 2007 från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén samt Regionkommittén – Samarbete för kommunikation om Europa (KOM(2007) 568 slutlig).
Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande av den 22 oktober 2008 om ”Samarbete för kommunikation om
Europa” (EUT C 13, 20.1.2009, s. 3).
16 03 02

Kommunikationsåtgärder vid kommissionens representationer

16 03 02 01

Kommunikationsåtgärder vid kommissionens representation
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

8 285 000

Anslag 2010

Betalningar

8 200 000

Åtaganden

8 200 000

Genomförande 2009
Betalningar

7 840 000

Åtaganden

Betalningar

10 154 802,37

9 831 548,25

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för unionens decentraliserade kommunikationsåtgärder. Syftet med de lokala kommu
nikationsåtgärderna är bland annat att ge målgrupperna redskap för att bättre förstå de mest aktuella frågorna.
Denna verksamhet genomförs främst via kommissionens representationer i medlemsstaterna, genom följande:
— Seminarier och konferenser.
— Anordnande av eller medverkan i europeiska evenemang, utställningar och pr-evenemang, 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 europeiska medborgare.
— Förvaltning av informationscentrum för allmänheten på kommissionens representationer.
Anslaget täcker också ersättning för resekostnader och därtill hörande kostnader för personer som bjuds in att följa kommis
sionens arbete.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
5 000 EUR.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Referensrättsakter
Meddelande av den 3 oktober 2007 från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén samt Regionkommittén: ”Samarbete för kommunikation om Europa” (KOM(2007) 568 slutlig).
Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande av den 22 oktober 2008 om ”Samarbete för kommunikation om
Europa” (EUT C 13, 20.1.2009, s. 3).
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16 03 02 (forts.)

16 03 02 02

Europeiska allmänna platser
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

1 440 000

1 440 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

1 440 000

Åtaganden

1 440 000

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är särskilt avsett att täcka öppnande och förvaltning av ”Europeiska allmänna platser” (EPS) i Europahusen som är
de som formellt står som värd för EPS. Kommissionen ska sköta de logistiska arrangemangen för EPS för båda institutionerna
(Europaparlamentet och Europeiska kommissionen), inbegripet driftskostnader för bl.a. organisationen av kontrakterade tjäns
ter. De europeiska allmänna platserna måste skötas gemensamt av de två institutionerna på grundval av en utvärderingsrapport
om förvaltningen av och verksamheten vid EPS samt om arbetsprogrammet för det kommande året. Båda dessa dokument, som
ska utarbetas gemensamt av de två institutionerna och utgöra det grundläggande underlaget för tilldelningen av medel för det
kommande året, ska läggas fram för budgetmyndigheten i god tid för att kunna beaktas under budgetförfarandet.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Referensrättsakter
Meddelande av den 3 oktober 2007 från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén samt Regionkommittén – Samarbete för kommunikation om Europa (KOM(2007) 568 slutlig).
Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande av den 22 oktober 2008 om ”Samarbete för kommunikation om
Europa” (EUT C 13, 20.1.2009, s. 3).
16 03 04

Samarbete för kommunikation om Europa
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

13 000 000

Anslag 2010

Betalningar

13 000 000

Åtaganden

13 130 000

Genomförande 2009
Betalningar

12 000 000

Åtaganden

Betalningar

12 830 579,60

13 687 218,12

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera kommunikationsverksamhet, särskilt sådan som rör kommunikationsinriktade prioriteringar
på kommissionsnivå och unionsnivå.
Anslaget är i första hand avsett för att informera medborgarna, i största möjliga utsträckning på deras modersmål, om unionens
nuvarande och framtida inriktning samt för att involvera medborgarna i debatten om detta ämne.
Det ska bland annat täcka följande:
— Kommunikationsåtgärder med anknytning till särskilda årliga eller fleråriga prioriteringar för kommunikationen.
— Enstaka kommunikationsåtgärder med nationell eller internationell täckning som rör prioriterade kommunikationsfrågor.
— Kommunikationsverksamhet som organiseras i partnerskap med Europaparlamentet och/eller medlemsstaterna för att
skapa synergieffekter mellan de olika partnernas insatser och samordna deras informations- och kommunikationsverksam
het i EU-frågor. Ett av de viktigaste verktygen för detta är förvaltningspartnerskapet.
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16 03 04 (forts.)

Anslaget täcker också ersättning för resekostnader och därtill hörande kostnader för personer som bjuds in att följa kommis
sionens arbete.
Verksamheten genomförs i nära samarbete mellan unionsinstitutionerna och myndigheterna i medlemsstaterna och/eller civil
samhället, och i verksamheten tas hänsyn till nationella och regionala särdrag.
Den interinstitutionella gruppen för information (IGI), där Europaparlamentet, rådet och kommissionen gemensamt svarar för
ordförandeskapet, fastställer gemensamma riktlinjer i frågor som omfattas av det interinstitutionella samarbetet om unionens
information och kommunikation. Gruppen samordnar de centrala och lokala informationsinsatserna till allmänheten i dessa
frågor. Den yttrar sig varje år om prioriteringarna för följande år på grundval av en rapport från kommissionen.
Inga administrativa utgifter, oavsett föremålet för åtgärden, ska beviljas under denna artikel.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
40 000 EUR.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Referensrättsakter
Meddelande av den 3 oktober 2007 från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén samt Regionkommittén – Samarbete för kommunikation om Europa (KOM(2007) 568 slutlig).
Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande av den 22 oktober 2008 om ”Samarbete för kommunikation om
Europa” (EUT C 13, 20.1.2009, s. 3).

16 03 05

EuroGlobe

16 03 05 01

Förberedande åtgärd – EuroGlobe
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

710 670,00

Betalningar

110 730,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera en förberedande åtgärd som inleddes 2007 avseende en mobil öppen arena för att främja
inrättandet av ett europeiskt allmänt forum för diskussioner, kultur och lärande.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i den mening som avses i artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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16 03 05 (forts.)

16 03 05 02

Slutförande av pilotprojektet EuroGlobe
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

—

p.m.

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

1 000 000

Betalningar

0,—

892 712,98

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka slutförandet av det pilotprojekt som inleddes 2007 avseende en mobil öppen arena för att främja
inrättandet av ett europeiskt allmänt forum för diskussioner, kultur och lärande.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
16 03 06

Pilotprojekt om pilotinformationsnätverk
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

124 650,00

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd att täcka det pilotprojekt som inleddes 2007 rörande informationsteknikbaserade informationsnätverk
för att främja bättre information på nationell, regional och lokal nivå.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

16 04

ANALYS- OCH KOMMUNIKA
TIONSHJÄLPMEDEL

16 04 01

Analys av den allmänna opinio
nen

16 04 02

Nätbaserade och skriftliga
informations- och kommunika
tionsverktyg

16 04 02 01

Nätbaserade och skriftliga
informations- och kommunika
tionsverktyg

16 04 02 02

Sammanfattning av lagstiftning på
nätet (Scad+)

Allmänna skriftliga
publikationer

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

6 800 000

3.2

14 110 000

14 000 000

14 800 000

15 000 000 14 484 334,98 13 996 407,94

600 000

600 000

14 710 000

14 600 000

14 800 000

15 000 000 14 484 334,98 13 996 407,94

3 000 000

2 800 000

3 300 000

23 740 000

23 400 000

24 900 000

5

3 300 000

5 785 794,75

Betalningar

6 000 000

5

6 000 000

Åtaganden

6 030 000

Kapitel 16 04 – Totalt

16 04 01

Genomförande 2009

3.2

Artikel 16 04 02 – Delsumma
16 04 04

Anslag 2010

BR

3 275 904,37

5 176 491,69

2 814 658,24

24 300 000 23 546 034,10 21 987 557,87

Analys av den allmänna opinionen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

6 030 000

Anslag 2010

Betalningar

6 000 000

Åtaganden

6 800 000

Genomförande 2009
Betalningar

6 000 000

Åtaganden

5 785 794,75

Betalningar

5 176 491,69

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka analys av tendenser i den allmänna opinionen, i huvudsak genom opinionsundersökningar (till
exempel allmänna Eurobarometerundersökningar, särskilda undersökningar, telefonenkäter, undersökningar i specifika befolk
ningsgrupper och av särskilda regionala, nationella eller europeiska frågor, eller kvalitativa studier) samt kontroll av undersök
ningarnas kvalitet.
Anslaget täcker också kvalitativ analys av mediebevakningen.
När kommissionen genomför denna budgetpost bör den ta vederbörlig hänsyn till resultaten av mötena i den interinstitutio
nella gruppen för information (IGI).
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
5 000 EUR.
Inga administrativa utgifter, oavsett föremålet för åtgärden, ska beviljas under denna artikel.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Referensrättsakter
Meddelande av den 3 oktober 2007 från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén samt Regionkommittén – Samarbete för kommunikation om Europa (KOM(2007) 568 slutlig).
Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande av den 22 oktober 2008 om ”Samarbete för kommunikation om
Europa” (EUT C 13, 20.1.2009, s. 3).
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16 04 02

Nätbaserade och skriftliga informations- och kommunikationsverktyg

16 04 02 01

Nätbaserade och skriftliga informations- och kommunikationsverktyg
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

14 110 000

Anslag 2010

Betalningar

14 000 000

Åtaganden

14 800 000

Genomförande 2009
Betalningar

15 000 000

Åtaganden

Betalningar

14 484 334,98

13 996 407,94

Anmärkningar
Tidigare artiklarna 16 04 02 och 16 04 03
Detta anslag är avsett att täcka nätbaserade, multimedieinriktade och skriftliga informations- och kommunikationsverktyg för
Europeiska unionen, i syfte att förse alla medborgare med allmän information om unionsinstitutionernas verksamhet, fattade
beslut och den europeiska integrationens framåtskridande. Med nätbaserade verktyg kan medborgarnas frågor om och reaktio
ner på europeiska problem inhämtas. Detta är en form av service till allmänheten. Informationen omfattar alla unionsinstitu
tioner. Dessa hjälpmedel måste göras tillgängliga för människor med funktionshinder, enligt riktlinjerna från WAI (initiativet
för webbtillgänglighet).
De hjälpmedel som avses är främst
— webbplatsen Europa, som måste utgöra den centrala ingångspunkten för tillgång till befintlig information och webbsidor
som rör den administrativa information som EU:s medborgare kan tänkas behöva i sitt dagliga liv och som därför måste
vara bättre strukturerad och mer användarvänlig,
— informationstjänsten Europa direkt (00800-67891011),
— kommissionens representationers webbplatser, multimedieprodukter och skriftliga publikationer,
— pressmeddelanden, tal, promemorior etc. på nätet (Rapid).
Anslaget är avsett att täcka finansieringen av en omstrukturering av webbplatsen Europa så att den blir mer samstämd. Det är
också avsett att täcka informationskampanjer för en enklare tillgång till informationskällor, i synnerhet telefonnumret till Europa
direkt.
Anslaget omfattar också utgifter för produktion av skriftliga publikationer för olika målgrupper om unionens verksamhet som
distribueras genom ett decentraliserat nätverk, bland annat följande:
— Kommissionens representationers publikationer (nyhetsbrev och tidskrifter): 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 offici
ella unionsspråk) till allmänheten, samordnat från huvudkontoret, och marknadsföring av publikationerna.
Utgifterna för utgivningen omfattar bland annat förberedelser och produktion (inklusive royalties), frilansredigerare, faktasök
ning, mångfaldigande av dokument, inköp eller behandling av data, redigering, översättning, korrekturläsning (inklusive
kontroll av texternas samstämmighet), tryckning, spridning på Internet eller genom andra elektroniska medier, distribution,
lagring, spridning samt marknadsföring av dessa publikationer.
När kommissionen genomför denna budgetpost bör den ta vederbörlig hänsyn till resultaten av mötena i den interinstitutio
nella gruppen för information (IGI).
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
5 000 EUR.
Inga administrativa utgifter, oavsett föremålet för åtgärden, ska beviljas under denna punkt.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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Referensrättsakter
Meddelande av den 3 oktober 2007 från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén samt Regionkommittén – Samarbete för kommunikation om Europa (KOM(2007) 568 slutlig).
Meddelande av den 21 december 2007 till kommissionen om kommunikation om Europa via Internet och om medborgaren
gagemang (SEK(2007) 1742).
Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande av den 22 oktober 2008 om ”Samarbete för kommunikation om
Europa” (EUT C 13, 20.1.2009, s. 3).
16 04 02 02

Sammanfattning av lagstiftning på nätet (Scad+)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

600 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

600 000

Anmärkningar
Ny punkt
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utläggning av lättlästa sammanfattningar av unionslagstiftningen, så att en intresse
rad allmänhet kan få en bättre förståelse för unionslagstiftningen. Här ingår särskilt skrivande av sammanfattningar med tillhö
rande research, samt översättning och praktisk drift av webbplatsen som de läggs ut på.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Referensrättsakter
Meddelande av den 3 oktober 2007 från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén samt Regionkommittén – Samarbete för kommunikation om Europa (KOM(2007) 568 slutlig).
Meddelande av den 21 december 2007 till kommissionen om kommunikation om Europa via Internet och om medborgaren
gagemang (SEK(2007) 1742).
Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande av den 22 oktober 2008 om ”Samarbete för kommunikation om
Europa” (EUT C 13, 20.1.2009, s. 3).
16 04 04

Allmänna skriftliga publikationer
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

3 000 000

Anslag 2010

Betalningar

2 800 000

Åtaganden

3 300 000

Genomförande 2009
Betalningar

3 300 000

Åtaganden

3 275 904,37

Betalningar

2 814 658,24

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med utgivning i alla former av publikationer om aktuella och väsentliga aspek
ter på kommissionens verksamhet och unionens projekt och framsteg, inom ramen för programmet för prioriterade publika
tioner, och de publikationer som anges i fördragen samt övriga publikationer från institutionerna och referenspublikationer.
Publikationerna ska vända sig till skolvärlden, till opinionsbildare och till allmänheten.
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Publiceringskostnader omfattar bland annat förberedande och utarbetande (inklusive upphovsrätter), frilansare, faktasökning,
reprografi, inköp eller behandling av data, redigering, översättning, korrekturläsning (inklusive granskning av översättningar),
tryckning, uppläggning på Internet eller något annat elektroniskt medium, distribution, lagring, spridning och marknadsföring
av dessa publikationer, inbegripet på format som är tillgängliga för medborgare med funktionshinder. Publikationerna måste
också omfatta alternativt material.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
5 000 EUR.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Referensrättsakter
Meddelande av den 3 oktober 2007 från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén samt Regionkommittén – Samarbete för kommunikation om Europa (KOM(2007) 568 slutlig).
Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande av den 22 oktober 2008 om ”Samarbete för kommunikation om
Europa” (EUT C 13, 20.1.2009, s. 3).
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KAPITEL 16 05 — FRÄMJA EUROPEISKT MEDBORGARSKAP
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

16 05

FRÄMJA EUROPEISKT MEDBOR
GARSKAP

16 05 01

Europa för medborgarna

16 05 01 01

Europa för medborgarna

16 05 01 02

Förberedande åtgärder för beva
rande av platser av historisk bety
delse i Europa
3.2

4 000 000

1 000 000

Artikel 16 05 01 – Delsumma

32 280 000
2 640 000

3.2

16 05 02

Besök vid kommissionen

16 05 03

Europeiska året för
volontärarbete 2011

16 05 03 01

Förberedande åtgärd – Europeiska
året för volontärarbete 2011
3.2

16 05 03 02

Europeiska året för frivilligarbete
2011

3.2

3.2

Artikel 16 05 03 – Delsumma
16 05 04

Slutförande av tidigare program
och åtgärder som rör
medborgardeltagande

16 05 05

Pilotprojekt – Europeiska
politiska stiftelser

16 05 06

Europahus för civilsamhället

Europa för medborgarna

16 05 01 01

Europa för medborgarna

28 280 000

21 450 000

—

Åtaganden

Betalningar

Betalningar

23 100 000 30 713 974,05 23 914 744,27

22 450 000

32 255 000

23 100 000 30 713 974,05 23 914 744,27

2 300 000

2 390 000

2 100 000

800 000

3 000 000

2 200 000

3 000 000

2 200 000

8 000 000

7 100 000

8 000 000

7 900 000

—

p.m.

—

5

—

—

—

p.m.

3.2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

42 920 000

Åtaganden

32 255 000

3.2

Kapitel 16 05 – Totalt

16 05 01

Genomförande 2009

BR

32 650 000

37 645 000

2 050 000,—

1 687 057,42

0,—

22 774,74

0,—

17 035,58

15 000

27 415 000 32 763 974,05 25 641 612,01

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

28 280 000

Åtaganden

21 450 000

32 255 000

Genomförande 2009
Betalningar

23 100 000

Åtaganden

Betalningar

30 713 974,05

23 914 744,27

Anmärkningar
Tidigare artikel 15 06 66
Inom ramen för programmet ”Europa för medborgarna 2007–2013” ska detta anslag täcka följande åtgärder:
— ”Aktiva medborgare för Europa”, bestående av
— vänortsverksamhet,
— medborgarnas projekt samt stödåtgärder.
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— ”Aktivt civilt samhälle i Europa”, bestående av
— strukturellt stöd till organisationer för forskning om europeisk politik (tankesmedjor),
— strukturellt stöd till det civila samhällets organisationer på europeisk nivå,
— stöd till projekt till vilka det civila samhällets organisationer tar initiativet.
— ”Tillsammans för Europa”, bestående av
— mycket synliga evenemang, till exempel minneshögtider, prisutdelningar och Europaomfattande konferenser,
— studier, undersökningar och opinionsmätningar,
— verktyg för information och spridning.
— ”Aktivt europeiskt ihågkommande”, bestående av hågkomst av offren för nazismens och stalinismens massmord och mass
deportationer samt bevarande av därtill hörande minnesmärken och arkiv.
Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unions-/gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, 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 18.1 d i budgetförordningen.
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).

16 05 01 02

Förberedande åtgärder för bevarande av platser av historisk betydelse i Europa
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

4 000 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 000 000

Anmärkningar
Ny punkt
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för det långsiktiga arbetet med att bevara platser som koncentrationslägret AuschwitzBirkenau, som för närvarande hotar att allvarligt förfalla på grund av klimatförhållandena och tidens gång.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i den mening som avses i artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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KAPITEL 16 05 — FRÄMJA EUROPEISKT MEDBORGARSKAP (forts.)

16 05 02

Besök vid kommissionen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

2 640 000

2 300 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

2 390 000

Åtaganden

2 100 000

2 050 000,00

Betalningar

1 687 057,42

Anmärkningar
Tidigare artikel 15 06 05
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för organiserande av besök vid kommissionen.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

16 05 03

Europeiska året för volontärarbete 2011

16 05 03 01

Förberedande åtgärd – Europeiska året för volontärarbete 2011
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

800 000

Åtaganden

3 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2 200 000

Anmärkningar
Tidigare artikel 15 06 11
Detta anslag ska täcka följande åtgärder på unionsnivå och nationell nivå:
— Informations- och pr-kampanjer för att sprida det europeiska årets centrala budskap.
— Spridning av resultat från studier och forskning på området.
— Utbyte av erfarenhet och bra lösningar.
— Konferenser, evenemang och initiativ avsedda att främja debatten och öka medvetenheten om volontärarbetets betydelse
och värde och för att framhäva volontärernas insats.
— Stöd till lämpliga nationella strukturer som samordnar och organiserar genomförandet av det europeiska året för volon
tärarbete i medlemsstaterna.
— Mobilisering och samordning av de viktigaste intressenternas arbete på unionsnivå.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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16 05 03 02

Europeiska året för frivilligarbete 2011
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

8 000 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

7 100 000

Anmärkningar
Ny punkt
Detta anslag är avsett att täcka följande initiativ på unionsnivå eller nationell, regional eller lokal nivå med anknytning till det
europeiska årets mål:
— Informations- och pr-kampanjer.
— Utbyten av erfarenheter och god praxis.
— Undersökningar och forskning samt spridning av resultaten.
— Konferenser och evenemang för att stimulera debatten och informera om betydelsen och värdet av frivilligverksamhet som
stimulans för medborgarnas delaktighet och för att framhäva frivilligarbetarnas och deras organisationers ansträngningar.
— Stöd till lämpliga strukturer på nationell nivå för samordning och organisation av det europeiska året för frivilligarbete i
medlemsstaterna.
— Konkreta initiativ i medlemsstaterna för att främja det europeiska årets mål, utvalda efter en inbjudan att lämna projekt
förslag som förvaltas på unionsnivå (högsta graden av samfinansiering från unionen är 80 % av den totala bidragsberätti
gande kostnaden).
— Mobilisering och samordning av de centrala unionsintressenternas arbete.
Rättslig grund
Rådets beslut 2010/37/EU av den 27 november 2009 om Europeiska året för frivilligarbete för främjande av aktivt medbor
garskap (2011) (EUT L 17, 22.1.2010, s. 43).
16 05 04

Slutförande av tidigare program och åtgärder som rör medborgardeltagande
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

—

p.m.

—

Genomförande 2009
Betalningar

15 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

22 774,74

Anmärkningar
Tidigare artikel 15 06 09
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för slutförande av åtgärder som fått stöd före 2007 under följande budgetrubriker:
— Bevarande av tidigare nazistiska koncentrationsläger som historiska minnesmärken.
— Åtgärder till förmån för det civila samhället.
— Sammanslutningarna inom Europa Nostra.
— Bidrag till organisationer som främjar Europatanken.
— Sammanslutningar och förbund av europeiskt intresse.
— Europeiska tankesmedjor.
— Stöd till Jean Monnet-huset och Robert Schuman-huset.
— Vänorter inom Europeiska unionen.
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16 05 04 (forts.)

Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unions-/gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, 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 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
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).
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).
16 05 05

Pilotprojekt – Europeiska politiska stiftelser
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

17 035,58

Anmärkningar
Tidigare artikel 15 06 07
Denna artikelär avsedd att täcka eventuella kostnader för slutförande av pilotprojektet för europeiska politiska stiftelser.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
16 05 06

Europahus för civilsamhället
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

Anmärkningar
Tidigare artikel 15 06 67
Detta anslag är avsett att finansiera en undersökande studie och de första stegen mot inrättandet av ett Europahus för
civilsamhället.
Inga anslag planeras 2011.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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— POLITISK STRATEGI OCH SAMORDNING VID GENERALDIREKTORATET FÖR KOMMUNIKATION

15.3.2011

15.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

II/655
KOMMISSIONEN

AVDELNING 17
HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/657

KOMMISSIONEN
AVDELNING 17 — HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

AVDELNING 17
HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
17 01

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR
POLITIKOMRÅDET HÄLSA OCH
KONSUMENTSKYDD

115 975 626

115 975 626

110 681 462

110 681 462 111 713 034,65 111 713 034,65

Reserver (40 01 40)

57 583

57 583

200 652

116 033 209

116 033 209

110 882 114

20 640 000

19 900 000

21 290 000

Åtaganden

Betalningar

200 652
110 882 114 111 713 034,65 111 713 034,65

17 02

KONSUMENTPOLITIK

17 03

22 000 000

22 664 404,38

22 746 937,18

FOLKHÄLSA

205 106 000

206 748 000

220 875 600

203 036 600 242 390 219,02 227 398 053,53

17 04

LIVSMEDELS- OCH FODERSÄKER
HET, DJURHÄLSA, DJURSKYDD
OCH VÄXTSKYDD

350 300 000

253 422 436

354 900 000

237 047 000 346 440 228,90 212 282 785,45

Avdelning 17 – Totalt

692 021 626

596 046 062

707 747 062

572 765 062 723 207 886,95 574 140 810,81

Reserver (40 01 40)

57 583

57 583

200 652

692 079 209

596 103 645

707 947 714

200 652
572 965 714 723 207 886,95 574 140 810,81
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AVDELNING 17
HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD
KAPITEL 17 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

17 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET HÄLSA
OCH KONSUMENTSKYDD

17 01 01

Utgifter för personal i aktiv
tjänst inom politikområdet hälsa
och konsumentskydd

BR

5

Reserver (40 01 40)

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

75 762 596

71 490 159

71 473 587,74

57 583

200 652

75 820 179

71 690 811

71 473 587,74

17 01 02

Extern personal och andra admi
nistrativa utgifter till stöd för
politikområdet hälsa och konsu
mentskydd

17 01 02 01

Extern personal

5

7 723 972

6 761 444

6 952 026,93

17 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

10 564 293

10 999 902

11 725 309,47

18 288 265

17 761 346

18 677 336,40

Artikel 17 01 02 – Delsumma
17 01 03

Utgifter för utrustning, möbler
och tjänster, byggnader och
därmed sammanhängande
utgifter inom politikområdet
hälsa och konsumentskydd

17 01 03 01

Utgifter för utrustning, möbler
och tjänster inom politikområdet
hälsa och konsumentskydd:
huvudkontor

5

5 489 765

5 227 957

5 611 622,66

Byggnader och därmed
sammanhängande utgifter inom
politikområdet hälsa och
konsumentskydd, Grange

5

5 485 000

5 617 000

6 096 102,48

10 974 765

10 844 957

11 707 725,14

700 000

250 000

300 000,—

1 400 000

1 400 000

1 521 295,—

17 01 03 03

Artikel 17 01 03 – Delsumma
17 01 04

Stödutgifter för verksamhet
inom politikområdet hälsa och
konsumentskydd

17 01 04 01

Växtskyddsåtgärder –
Administrativa utgifter

17 01 04 02

Unionens åtgärdsprogram för
hälsa – Administrativa utgifter

2

3.2
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt
17 01 04 03

Rubrik

BR

Unionens åtgärdsprogram för
konsumentskydd – Administra
tiva utgifter

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

3.2

950 000

900 000

993 280,—

Foder- och livsmedelssäkerhet och
relaterade aktiviteter – Adminis
trativa utgifter

2

700 000

675 000

674 930,37

17 01 04 06

Pilotprojekt – Förbättrade meto
der för djurvänlig djuruppfödning

2

17 01 04 07

Utrotning av djursjukdomar och
fonden för nödfallsåtgärder –
Administrativa utgifter

2

17 01 04 30

Genomförandeorganet för hälsa
och konsumentfrågor – Bidrag
från program under rubrik 3b

17 01 04 31

Genomförandeorganet för hälsa
och konsumentfrågor – Bidrag
från program under rubrik 2

17 01 04 05

17 01 01

p.m.

p.m.

0,—

300 000

250 000

3.2

5 800 000

6 000 000

5 264 880,—

2

1 100 000

1 110 000

1 100 000,—

Artikel 17 01 04 – Delsumma

10 950 000

10 585 000

9 854 385,37

Kapitel 17 01 – Totalt

115 975 626

110 681 462

111 713 034,65

Reserver (40 01 40)

57 583

200 652

116 033 209

110 882 114

111 713 034,65

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet hälsa och konsumentskydd

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

17 01 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

75 762 596

71 490 159

Reserver (40 01 40)

57 583

200 652

Totalt

75 820 179

71 690 811

71 473 587,74

71 473 587,74

17 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet hälsa och konsumentskydd

17 01 02 01

Extern personal

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

7 723 972

Genomförande 2009

6 761 444

6 952 026,93
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Andra administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

10 564 293

Genomförande 2009

10 999 902

11 725 309,47

17 01 03

Utgifter för utrustning, möbler och tjänster, byggnader och därmed sammanhängande utgifter inom politikområdet hälsa
och konsumentskydd

17 01 03 01

Utgifter för utrustning, möbler och tjänster inom politikområdet hälsa och konsumentskydd: huvudkontor
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

5 489 765

17 01 03 03

Genomförande 2009

5 227 957

5 611 622,66

Byggnader och därmed sammanhängande utgifter inom politikområdet hälsa och konsumentskydd, Grange
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

5 485 000

Genomförande 2009

5 617 000

6 096 102,48

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.
— Utgifter för försäkringspremier för de byggnader eller delar av byggnader som institutionen utnyttjar.
— Förbrukningsavgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning.
— Underhållskostnader, som beräknas på grundval av löpande avtal, för lokaler, hissar, uppvärmning, luftkonditionering etc.,
kostnader för periodvis återkommande lokalvård, materiel för lokalvård, rengöring, kemtvätt etc., samt materiel för för
bättring av måleriarbeten, reparationsarbeten och materiel till underhållsverkstäderna (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, indexreglering, 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 avse
ende 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.
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— Utgifter för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, särskilt inköp, hyra och underhåll av brandbekämpningsutrustning, 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).
— 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,
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— 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 (utrust
ning 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, telefaxap
parater, 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,
— 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, tele
grafi, 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 data
utrustningen, datautbildning, abonnemang på teknisk dokumentation (på papper eller elektroniskt) etc., extern per
sonal, 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).
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Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte särdirek
tivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
17 01 04

Stödutgifter för verksamhet inom politikområdet hälsa och konsumentskydd

17 01 04 01

Växtskyddsåtgärder – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

700 000

Genomförande 2009

250 000

300 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tekniskt och administrativt stöd i samband med fastställande, förberedelse, drift, över
vakning, utvärdering, revision och kontroll av program eller projekt.
Det omfattar också kostnader för studier, expertmöten, informationsverksamhet och publikationer med direkt koppling till målet
för det program eller de åtgärder som detta anslag omfattar.
Vidare kan åtgärderna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläp
pande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1) komma att börja tillämpas under 2010.
Rättslig grund
Se artikel 17 04 04.
17 01 04 02

Unionens åtgärdsprogram för hälsa – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 400 000

Genomförande 2009

1 400 000

1 521 295,00

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, i takt med att kontrakten för kontoren för tekniskt bistånd löper ut under
kommande år.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 enligt
bestämmelserna i artikel 18.1 d 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 bidrag för deltagande i unions-/gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, 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 samma proportion som gäller för det belopp som godkänts för administrativa utgif
ter i förhållande till de totala anslagen för programmet, i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Se artikel 17 03 06.

17 01 04 03

Unionens åtgärdsprogram för konsumentskydd – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

950 000

Genomförande 2009

900 000

993 280,00

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, i takt med att kontrakten för kontoren för tekniskt bistånd löper ut under
kommande år.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 enligt
bestämmelserna i artikel 18.1 d 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 bidrag för deltagande i unions-/gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, 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 samma proportion som gäller för det belopp som godkänts för administrativa utgif
ter i förhållande till de totala anslagen för programmet, i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Se artikel 17 02 02.
17 01 04 05

Foder- och livsmedelssäkerhet och relaterade aktiviteter – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

700 000

Genomförande 2009

675 000

674 930,37

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tekniskt och administrativt stöd i samband med fastställande, förberedelse, drift, över
vakning, utvärdering, revision och kontroll av program eller projekt.
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Det ska även täcka utgifter för studier, expertmöten, information och publikationer som är direkt kopplade till förverkligandet
av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt.
Det ska särskilt täcka utgifter som följer av förordning (EG) nr 882/2004.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kon
trollen 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 1332/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelsenzymer (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 livsmedelsingre
dienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel (EUT L 354, 31.12.2008, s. 34).
Se artikel 17 04 07.
17 01 04 06

Pilotprojekt – Förbättrade metoder för djurvänlig djuruppfödning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag var avsett att täcka ett pilotprojekt för utveckling av förbättrade metoder för djurvänlig djuruppfödning, särskilt
alternativ till kastrering av grisar och alternativ till avhorning av kor.
Inga nya anslag från och med 2009, då åtgärderna som inleddes 2008 fortsatte tills de var avslutade.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
17 01 04 07

Utrotning av djursjukdomar och fonden för nödfallsåtgärder – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

300 000

Genomförande 2009

250 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för administrativt stöd vid revision av de betalningsansökningar som medlemsstaterna
lämnar in i enlighet med artiklarna 3.2, 4, 14 och 27.8 i beslut 2009/470/EG.
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Rättslig grund
Rådets beslut 2009/470/EG av den 25 maj 2009 om utgifter inom veterinärområdet (kodifierad version) (EUT L 155, 18.6.2009,
s. 30).
Se artikel 17 04 01 och punkt 17 04 03 01.

17 01 04 30

Genomförandeorganet för hälsa och konsumentfrågor – Bidrag från program under rubrik 3b
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

5 800 000

Genomförande 2009

6 000 000

5 264 880,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bidraget till organets personalutgifter och administrativa utgifter.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 enligt
bestämmelserna i artikel 18.1 d 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 bidrag för deltagande i unions-/gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, 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 samma proportion som gäller för det belopp som godkänts för administrativa utgif
ter i förhållande till de totala anslagen för programmet, i enlighet med artikel 18.1 d 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 beslut nr 1926/2006/EG av den 18 december 2006 om inrättande av ett program för gemen
skapsåtgärder på området konsumentpolitik (2007–2013) (EUT L 404, 30.12.2006, s. 39).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1350/2007/EG av den 23 oktober 2007 om inrättande av ett andra gemenskapspro
gram för åtgärder på hälsoområdet (2008–2013) (EUT L 301, 20.11.2007, s. 3).
Se artiklarna 17 02 02, 17 03 01 och 17 03 06.
Referensrättsakter
Kommissionens beslut 2004/858/EG av den 15 december 2004 om inrättandet av ett genomförandeorgan med namnet
”Genomförandeorgan för folkhälsoprogrammet” för förvaltning av gemenskapsåtgärder inom folkhälsoområdet – med tillämp
ning av rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 369, 16.12.2004, s. 73).
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Genomförandeorganet för hälsa och konsumentfrågor – Bidrag från program under rubrik 2
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 100 000

Genomförande 2009

1 110 000

1 100 000,00

Anmärkningar
Detta anslag ska täcka bidraget från unionens utbildningsstrategi på områdena livsmedelslagstiftning, foderlagstiftning och djur
skyddsregler samt växtregler för utgifter för organets personal och ledning.
Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unions-/gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, 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 samma proportion som gäller för det belopp som godkänts för administrativa utgif
ter i förhållande till de totala anslagen för programmet, i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
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).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kon
trollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165,
30.4.2004, s. 1), särskilt artikel 51.
Se artiklarna 17 04 04 och 17 04 07.
Referensrättsakter
Kommissionens beslut 2004/858/EG av den 15 december 2004 om inrättandet av ett genomförandeorgan med namnet
”Genomförandeorgan för folkhälsoprogrammet” för förvaltning av gemenskapsåtgärder inom folkhälsoområdet – med tillämp
ning av rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 369, 16.12.2004, s. 73).
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KAPITEL 17 02 — KONSUMENTPOLITIK
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

p.m.

p.m.

p.m.

Betalningar

17 02

KONSUMENTPOLITIK

17 02 01

Slutförande av unionsaktiviteter
till förmån för konsumenter

17 02 02

Unionsåtgärder på området kon
sumentpolitik
3.2

20 140 000

19 000 000

19 290 000

17 02 03

Föreberedande åtgärd – Över
vakningsåtgärder på konsument
politikområdet
3.2

500 000

900 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

17 02 04

3.2

Pilotprojekt – Transparens och
stabilitet på finansmarknaderna

1.1

Kapitel 17 02 – Totalt

17 02 01

p.m.

p.m.

20 640 000

19 900 000

21 290 000

Åtaganden

1 000 000

0,—

Betalningar

2 002 639,60

19 000 000 20 694 501,03 19 828 559,58

1 969 903,35

915 738,—

22 000 000 22 664 404,38 22 746 937,18

Slutförande av unionsaktiviteter till förmån för konsumenter

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

p.m.

p.m.

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

1 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

2 002 639,60

Anmärkningar

Detta betalningsbemyndigande är avsett att täcka åtaganden avseende tidigare år enligt beslut nr 20/2004/EG. Det beslutet upp
hävdes genom beslut nr 1926/2006/EG (se artikel 17 02 02).

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 enligt
bestämmelserna i artikel 18.1 d 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 bidrag för deltagande i unions-/gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, 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 18.1 d 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).
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17 02 02

Unionsåtgärder på området konsumentpolitik
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

20 140 000

19 000 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

19 290 000

19 000 000

Åtaganden

Betalningar

20 694 501,03

19 828 559,58

Anmärkningar
I beslut nr 1926/2006/EG inrättas en allmän ram för finansiering av unionens åtgärder till stöd för konsumentpolitiken
(2007–2013) i enlighet med den fleråriga strategin. Beslutet och strategin har två strategiska mål på medellång sikt:
— Säkerställande av en hög konsumentskyddsnivå, särskilt genom en förbättrad faktabas, bättre samråd och bättre represen
tation av konsumenternas intressen.
— Säkerställande av en effektiv tillämpning av konsumentskyddsregler, särskilt genom tillsynssamarbete, information, utbild
ning och möjlighet till gottgörelse.
Konsumentprogrammet samlar och utökar åtgärderna inom konsumentprogrammen som löpte 2002–2006. Det utökar avse
värt unionens verksamhet i fråga om kunskaps- och faktabasen, tillsynssamarbete, marknadstillsyn och produktsäkerhet, kon
sumentinformation samt kapacitetsuppbyggnad för konsumentorganisationer.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 enligt
bestämmelserna i artikel 18.1 d 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 bidrag för deltagande i unions-/gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, 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 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1926/2006/EG av den 18 december 2006 om inrättande av ett program för gemen
skapsåtgärder på området konsumentpolitik (2007–2013) (EUT L 404, 30.12.2006, s. 39).
17 02 03

Föreberedande åtgärd – Övervakningsåtgärder på konsumentpolitikområdet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

500 000

Anslag 2010

Betalningar

900 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

1 000 000

1 000 000

Åtaganden

1 969 903,35

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera olika övervakningsåtgärder såsom
— inrättande av en databas för insamling av uppgifter om konsumenternas situation i unionen,
— studier och undersökningar om konsumenternas situation i unionen,
— intervjuer med konsumenter på unionsnivå för att granska deras situation.
— tillämpning av metoder som gör det möjligt att jämföra medlemsstaternas framgångar.

Betalningar

915 738,00

II/670

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 17 — HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD
KAPITEL 17 02 — KONSUMENTPOLITIK (forts.)

17 02 03 (forts.)

Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
17 02 04

Pilotprojekt – Transparens och stabilitet på finansmarknaderna
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

1 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 000 000

Anmärkningar
Pilotprojektet syftar till att öka regeringarnas och allmänhetens kunskaper om finansiella derivat.
Projektet omfattar följande:
— Utbildning om finansiella instrument som grundar sig på andra tillgångars marknadsvärde, t.ex. aktier, index, valutor och
räntesatser.
— Tillhandahållande av korrekt information till allmänheten om regeringsbeslut avseende statens finanser.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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KAPITEL 17 03 — FOLKHÄLSA
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

FOLKHÄLSA

17 03 01

Åtgärder till skydd för folkhäl
san

17 03 01 01

Slutförande av folkhälsopro
grammet (2003–2008)

3.2

Artikel 17 03 01 – Delsumma
17 03 02

Gemenskapsfonden för tobak –
Utbetalningar direkt från
unionen

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

17 03

Anslag 2010

2

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

11 000 000

p.m.

11 000 000

33 644,33

28 739 583,17

p.m.

11 000 000

p.m.

11 000 000

33 644,33

28 739 583,17

16 900 000

16 900 000

16 000 000,—

16 000 000,—

p.m.

p.m.

17 03 03

Europeiskt centrum för
förebyggande och kontroll av
sjukdomar

17 03 03 01

Europeiskt centrum för
förebyggande och kontroll av
sjukdomar – Bidrag till
avdelningarna 1 och 2

3.2

32 430 000

32 430 000

33 360 000

33 360 000

28 838 636,89

26 750 397,—

Europeiskt centrum för
förebyggande och kontroll av
sjukdomar – Bidrag till
avdelning 3

3.2

20 340 000

20 340 000

22 895 000

10 000 000

22 011 252,29

21 920 245,—

52 770 000

52 770 000

56 255 000

43 360 000

50 849 889,18

48 670 642,—

0,—

36 463,72

17 03 03 02

Artikel 17 03 03 – Delsumma
17 03 04

Folkhälsa – Förberedande
åtgärder

17 03 05

Internationella avtal och
medlemskap i internationella
organisationer som arbetar för
folkhälsa och minskad
tobakskonsumtion

17 03 06

Unionsåtgärder på
hälsoområdet

17 03 07

Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet

17 03 07 01

17 03 07 02

3.2

p.m.

p.m.

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

200 000

200 000

0,—

0,—

3.2

47 060 000

35 700 000

45 700 000

24 000 000

52 304 384,—

21 792 833,05

Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet – Bidrag till
avdelningarna 1 och 2

3.2

49 845 000

49 845 000

47 047 000

47 047 000

45 524 766,44

45 037 274,—

Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet – Bidrag till
avdelning 3

3.2

22 488 000

22 690 000

21 994 000

26 150 000

24 952 214,41

18 915 705,—

72 333 000

72 535 000

69 041 000

73 197 000

70 476 980,85

63 952 979,—

Artikel 17 03 07 – Delsumma
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt
17 03 08

17 03 09

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Pilotprojekt – Ny anställnings
situation i vårdsektorn: Bästa
metoder för att förbättra vård
anställdas yrkesutbildning och
kvalifikationer och deras löner

1.1

p.m.

300 000

p.m.

600 000

1 000 000,—

480 231,93

Pilotprojekt – Sammansatt
forskning om hälsa, miljö,
transport och klimatföränd
ringar – Förbättring av inomoch utomhusluftens kvalitet

2

p.m.

1 500 000

p.m.

1 000 000

4 000 000,—

0,—

17 03 10

Europeiska läkemedelsmyndig
heten

17 03 10 01

Europeiska läkemedelsmyndig
heten – Bidrag till avdelning
arna 1 och 2

1.1

9 347 000

9 347 000

9 347 100

9 347 100

16 796 327,77

16 796 327,77

17 03 10 02

Europeiska läkemedelsmyndig
heten – Bidrag till avdelning 3

1.1

18 695 000

18 695 000

18 932 500

18 932 500

25 296 992,89

25 296 992,89

17 03 10 03

Särskilda bidrag för särläkeme
del

1.1

4 901 000

4 901 000

4 500 000

4 500 000

5 632 000,—

5 632 000,—

Artikel 17 03 10 – Delsumma

32 943 000

32 943 000

32 779 600

32 779 600

47 725 320,66

47 725 320,66

Kapitel 17 03 – Totalt

205 106 000

206 748 000

220 875 600

17 03 01

Åtgärder till skydd för folkhälsan

17 03 01 01

Slutförande av folkhälsoprogrammet (2003–2008)

203 036 600 242 390 219,02 227 398 053,53

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

11 000 000

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

11 000 000

Åtaganden

33 644,33

Betalningar

28 739 583,17

Anmärkningar

Detta betalningsbemyndigande är avsett att täcka åtaganden gjorda tidigare år enligt beslut nr 1786/2002/EG.

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 enligt
bestämmelserna i artikel 18.1 d 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 kandidatländernas deltagande i unions-/gemenskapsprogram som förs upp under punkt 6 0 3 1 i
inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1786/2002/EG av den 23 september 2002 om antagande av ett program för gemen
skapsåtgärder på folkhälsoområdet (2003–2008) (EGT L 271, 9.10.2002, s. 1).
17 03 02

Gemenskapsfonden för tobak – Utbetalningar direkt från unionen
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

Genomförande 2009

16 900 000

16 000 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera informationsverksamhet mot rökning inom gemenskapsfonden för tobak.
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), särskilt artikel 13.
Kommissionens förordning (EG) nr 2182/2002 av den 6 december 2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG)
nr 2075/92 beträffande gemenskapens tobaksfond (EGT L 331, 7.12.2002, s. 16), särskilt artikel 3.
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 upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (EUT L 270,
21.10.2003, s. 1), särskilt artikel 110.
Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruks
marknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”)
(EUT L 299, 16.11.2007, s. 1), särskilt artikel 104.
17 03 03

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

17 03 03 01

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

32 430 000

Anslag 2010

Betalningar

32 430 000

Åtaganden

33 360 000

Genomförande 2009
Betalningar

33 360 000

Åtaganden

Betalningar

28 838 636,89

26 750 397,00

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, personalutbildning och tjänsteresor.
Avdelning 2 ”Utgifter” avser hyra av centrumets kontor, inredning av lokaler, informations- och kommunikationsteknik, tek
niska installationer, logistik och övriga administrativa kostnader.
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Centrumet ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa
utgifter.
Om centrumet begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för
driftsutgifter och administrativa utgifter.
Under budgetförfarandet och även under budgetåret ska kommissionen, när en ändringsskrivelse eller ändringsbudget läggs
fram, i förväg informera budgetmyndigheten om alla eventuella ändringar i centrumets budget, särskilt när det gäller de tjäns
teförteckningar som tas upp i budgeten, för vilka budgetmyndighetens godkännande först krävs. Detta förfarande överensstäm
mer med de bestämmelser om öppenhet som tas upp i den interinstitutionella förklaringen av den 17 november 1995 och som
tillämpas i form av en uppförandekod som antagits av Europaparlamentet, kommissionen och gemenskapsorganen.
Centrumets tjänsteförteckning återfinns i delen ”Personal i tjänsteförteckningen” i avsnitt III – Kommissionen (volym 3).
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 enligt
bestämmelserna i artikel 18.1 d 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.
Belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för sådana organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp under
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
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).
17 03 03 02

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

20 340 000

Anslag 2010

Betalningar

20 340 000

Åtaganden

22 895 000

Genomförande 2009
Betalningar

10 000 000

Åtaganden

Betalningar

22 011 252,29

21 920 245,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka driftskostnader med anknytning till följande mål:
— Förbättrad övervakning av smittsamma sjukdomar i medlemsstaterna.
— Stärkt vetenskapligt stöd från medlemsstaterna och kommissionen.
— 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.
Det ska också täcka underhållet av en ledningscentral (”nödlägescentralen”) som sammanbinder centrumet med medlemssta
ternas smittskyddsinstitutioner och referenslaboratorier vid större utbrott av smittsamma sjukdomar och andra sjukdomar av
okänt ursprung.
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Unionsbidraget för 2011 uppgår till totalt 55 400 000 EUR. Ett belopp på 2 630 000 EUR från återanvändning av överskott
läggs till beloppet 52 770 000 EUR som anges i budgeten.
Centrumet ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa
utgifter.
Om centrumet begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för
driftsutgifter och administrativa utgifter.
Under budgetförfarandet och även under budgetåret ska kommissionen, när en ändringsskrivelse eller ändringsbudget läggs
fram, i förväg informera budgetmyndigheten om alla eventuella ändringar i centrumets budget, särskilt när det gäller de tjäns
teförteckningar som tas upp i budgeten, för vilka budgetmyndighetens godkännande först krävs. Detta förfarande överensstäm
mer med de bestämmelser om öppenhet som tas upp i den interinstitutionella förklaringen av den 17 november 1995 och som
tillämpas i form av en uppförandekod som antagits av Europaparlamentet, kommissionen och gemenskapsorganen.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 enligt
bestämmelserna i artikel 18.1 d 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.
Belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för sådana organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp under
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
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).

17 03 04

Folkhälsa – Förberedande åtgärder
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

36 463,72

Anmärkningar
Denna artikel får sedan 2007 inga nya anslag. De ifrågavarande åtgärderna fortsätter inom det nya folkhälsoprogrammet enligt
artikel 17 03 06.
Rättslig grund
Förberedande åtgärder enligt artikel 49.6 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).
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17 03 05

Internationella avtal och medlemskap i internationella organisationer som arbetar för folkhälsa och minskad
tobakskonsumtion
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

200 000

Åtaganden

200 000

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka unionens bidrag till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, som gemen
skapen har ratificerat och till vilken unionen är part.
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 06

Unionsåtgärder på hälsoområdet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

47 060 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

35 700 000

45 700 000

Genomförande 2009
Betalningar

24 000 000

Åtaganden

Betalningar

52 304 384,00

21 792 833,05

Anmärkningar
Det andra hälsoprogrammet löper 2008–2013 och ersätter det tidigare programmet, som inrättades genom beslut
nr 1786/2002/EG.
Sedan 2008 har programmet när det gäller hälsoområdet inriktats på tre pelare där åtgärder på unionsnivå är nödvändiga:
1. Hälsoinformation
Målet på detta område är att öka insamlingen, analysen, utbytet och spridningen av sådan hälsorelaterad information i unionen,
inklusive funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter som dyslexi eller liknande problem, som är nödvändig för att lägga
en fast grund till det hälsopolitiska beslutsfattandet och som också de som arbetar inom hälso- och sjukvården behöver i sitt
arbete och som medborgarna behöver för att kunna välja en hälsosam livsstil.
Andra åtgärder omfattar forskning om multipel skleros, särskilt för att kartlägga de faktorer som kan ligga bakom att sjukdo
men förekommer i olika utsträckning i norra och södra Europa.
Andra åtgärder ska bidra till att förbättra forskningen om de eventuella orsakerna till amyotrofisk lateralskleros (ALS), särskilt
med avseende på den professionella idrotten och den eventuella inverkan av läkemedelsmissbruk inom idrotten.
2. Hälsotrygghet
Det övergripande målet är att skydda medborgarna mot hälsohot.
Det krävs en effektiv beredskap för att vidta snabba åtgärder i syfte att undvika hot mot människors hälsa, till exempel från smitt
samma sjukdomar eller kemiska eller biologiska attacker. Sådana åtgärder måste samordnas effektivt på unionsnivå. Unionens
integration utifrån principen om fri rörlighet ökar behovet av beredskap för att vidta åtgärder mot större gränsöverskridande
hot mot hälsan såsom fågelinfluensan eller bioterrorism.
3. Främja hälsa för ökat välstånd och ökad solidaritet
Det övergripande målet är att bidra till välståndet inom unionen genom att främja ett hälsosamt åldrande och överbrygga skill
nader samt att öka solidariteten mellan de nationella hälso- och sjukvårdssystemen.
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Insatserna kan omfatta initiativ för ett längre liv i hälsa och för att främja ett hälsosamt åldrande, utforska hälsans inverkan på
produktiviteten och arbetskraftsdeltagandet samt stöd för att minska skillnaderna mellan medlemsstaterna och för investeringar
i hälsa i syfte att bidra till Europa 2020-strategin och öka produktiviteten och tillväxten. De ska också öka solidariteten mellan
hälso- och sjukvårdssystemen, inklusive samarbetet i gemensamma frågor, i syfte att underlätta utvecklingen av unionsramar
för säkra, högkvalitativa och effektiva hälso- och sjukvårdstjänster. Insatserna bör också omfatta initiativ för att låta oberoende
organ utvärdera kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av akutsjukvården från det ögonblick en enskild person slår larm
(t.ex. genom ett larmnummer) till dess att patienten får sjukhusvård. Syftet är att bidra till att förbättra akutsjukvården på grund
val av jämförbara uppgifter och identifiering och utbyte av bästa praxis mellan medlemsstater.
Insatserna kan också omfatta hälsofrämjande genom arbete med sådana bestämningsfaktorer som miljö, beroende och livsstil.
Icke-statliga organisationer är viktiga aktörer för programmets genomförande och bör därför beviljas lämplig finansiering.
Åtgärderna skulle också inbegripa lämpliga initiativ som uppföljning av rekommendationerna från samråden i samband med
grönboken om psykisk hälsa, och särskilt om strategier för att undvika självmord under hela livsbanan.
Syftet är även för kommissionen att genomföra strategin för införlivande av hälsohänsyn i all politik inom ramen för struktur
fonderna. Ett sådant projekt ska omfatta förslag till metoder för hur hälsofrågor, i enlighet med strategin för hälsohänsyn i all
politik, skulle kunna införlivas i regionala utvecklingsprojekt. Syftet med projektet är att höja den allmänna hälsonivån i Euro
peiska unionen genom kapacitetsuppbyggnad inom ramen för regionala utvecklingsprojekt.
Budgeten ska täcka utbildning, internationella evenemang, erfarenhetsutbyte, god praxis, internationellt samarbete för praktisk
tillämpning av hälsokonsekvensbedömningar för lokala regeringar och utvecklingsbyråer samt för enskilda personer och före
tag som ansöker om anslag från unionen.
Med tanke på små och medelstora företags avgörande betydelse i unionen bör dessa företag få professionellt stöd för att kunna
följa miljöhälsoregler och för att kunna införa positiva förändringar när det gäller miljöhälsa, som påverkar företagets
verksamhet.
En europeisk databas för hälsofrågor och en databas för miljöfrågor bör kopplas ihop så att den fortsatta forskningen när det
gäller en analys av kopplingen mellan miljökvalitet och hälsotillstånd kan förbättras.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 enligt
bestämmelserna i artikel 18.1 d 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 bidrag för deltagande i unions-/gemenskapsprogrammen från kandidatländerna, 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 18.1 d i budgetförordningen.

Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1350/2007/EG av den 23 oktober 2007 om inrättande av ett andra gemenskapspro
gram för åtgärder på hälsoområdet (2008–2013) (EUT L 301, 20.11.2007, s. 3).
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Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

17 03 07 01

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

49 845 000

49 845 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

47 047 000

47 047 000

Åtaganden

Betalningar

45 524 766,44

45 037 274,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka myndighetens utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Myndigheten ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa
utgifter.
Om myndigheten begär det ska kommissionen informera budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna
för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Under budgetförfarandet och även under budgetåret ska kommissionen, när en ändringsskrivelse eller ändringsbudget läggs
fram, i förväg informera budgetmyndigheten om alla eventuella ändringar i gemenskapsorganens budgetar, särskilt när det gäl
ler de tjänsteförteckningar som tas upp i budgeten. Detta förfarande överensstämmer med de bestämmelser om öppenhet som
tas upp i den interinstitutionella förklaringen av den 17 november 1995 och som tillämpas i form av en uppförandekod som
antagits av Europaparlamentet, kommissionen och gemenskapsorganen.
Myndighetens tjänsteförteckning återfinns i delen ”Personal i tjänsteförteckningen” i avsnitt III – Kommissionen (volym 3).
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 enligt
bestämmelserna i artikel 18.1 d 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.
Belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för sådana organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp under
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livs
medelslagstiftning, 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 07 02

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

22 488 000

Anslag 2010

Betalningar

22 690 000

Åtaganden

21 994 000

Genomförande 2009
Betalningar

26 150 000

Åtaganden

Betalningar

24 952 214,41

18 915 705,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka myndighetens driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3).
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Det ska särskilt täcka
— kostnader för stöd till och organisation av möten i den vetenskapliga kommittén, de vetenskapliga grupperna, arbetsgrup
perna, 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.
Under budgetförfarandet och även under budgetåret ska kommissionen, när en ändringsskrivelse eller ändringsbudget läggs
fram, i förväg informera budgetmyndigheten om alla eventuella ändringar i gemenskapsorganens budgetar, särskilt när det gäl
ler de tjänsteförteckningar som tas upp i budgeten. Detta förfarande överensstämmer med de bestämmelser om öppenhet som
tas upp i den interinstitutionella förklaringen av den 17 november 1995 och som tillämpas i form av en uppförandekod som
antagits av Europaparlamentet, kommissionen och gemenskapsorganen.
Unionens bidrag för 2011 uppgår till totalt 75 610 000 EUR. Ett belopp på 3 277 000 EUR från återanvändning av överskott
ska läggas till det belopp på 72 333 000 EUR som tas upp i budgeten.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 enligt
bestämmelserna i artikel 18.1 d 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.
Belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för sådana organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp under
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.

Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livs
medelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller
livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).
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Pilotprojekt – Ny anställningssituation i vårdsektorn: Bästa metoder för att förbättra vårdanställdas yrkesutbildning och
kvalifikationer och deras löner
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

300 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

600 000

Åtaganden

Betalningar

1 000 000,00

480 231,93

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera initiativ för att hantera den nya anställningssituationen i vårdsektorn, särskilt när det gäller
yrkeskvalifikationer och uppgifter som utförs av vårdanställda, assisterande vårdpersonal och lågutbildade sjuksköterskor, och
för att granska hur vårdsektorn i både värdlandet och ursprungslandet påverkas av rörligheten över gränserna. Åtgärderna kom
mer bl.a. att omfatta
— analys av faktorer och åtgärder som bättre kan tillgodose behovet av insatser för att öka utbudet och på lång sikt förbättra
vårdpersonalens kvalifikationer,
— främjande av utbyte av åtgärder och bästa metoder för att bemöta de ökande vårdbehoven till följd av förändringar i
befolkningsstrukturen,
— finansiering av initiativ för att granska effekterna av den gränsöverskridande rörligheten på vårdsektorn,
— uppmärksammande av effekterna av olika lönenivåer, vilka kan komma att synliggöras i detta sammanhang,
— studier, expertmöten och informationskampanjer; frågan om hur vårdnivån i de nationella sjukvårdssystemen ska upprätt
hållas måste också lösas,
— analys av förhållandet mellan sjukvård och socialvård och socialarbete, och arbete med att få fram jämförbara uppgifter. En
solid databas, som även täcker köns- och mångfaldsaspekter, kommer att vara avgörande för att stärka den öppna sam
ordningsmetoden när den kommer att behöva utvidgas till att omfatta hälso- och sjukvård.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
17 03 09

Pilotprojekt – Sammansatt forskning om hälsa, miljö, transport och klimatförändringar – Förbättring av inom- och utom
husluftens kvalitet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

1 500 000

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

1 000 000

Åtaganden

4 000 000,00

Betalningar

0,—

Anmärkningar
Miljö och hälsa är viktiga sektorsövergripande områden i Europas miljö- och hälsoprocess för att knyta samman miljöpolitik
och miljöstrategier. Denna process är viktig för en god livskvalitet och hållbar utveckling. Syftet med projektet för de nio inblan
dade länderna (Österrike, Bosnien och Hercegovina, Finland, Ungern, Italien, Nederländerna, Norge, Serbien och Slovakien) är
följande:
— Att bedöma kopplingen mellan skolmiljö och barns (luftvägs)sjukdomar.
— Att bedöma kopplingen mellan transporters påverkan på skolmiljön och barns (luftvägs)sjukdomar.
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— Att bedöma kopplingen mellan klimatförändringarnas påverkan på skolmiljön och barns (luftvägs)sjukdomar.
— Att utarbeta rekommendationer för att förbättra kvaliteten på skolmiljön i syfte att förbättra barnens hälsa, samt en rikt
linje för sunda europeiska skolor.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
17 03 10

Europeiska läkemedelsmyndigheten

17 03 10 01

Europeiska läkemedelsmyndigheten – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

9 347 000

9 347 000

Åtaganden

9 347 100

Genomförande 2009
Betalningar

9 347 100

Åtaganden

Betalningar

16 796 327,77

16 796 327,77

Anmärkningar
Tidigare punkt 02 03 02 01
Detta anslag är avsett att täcka myndighetens utgifter för personal och administration (avdelningarna 1 och 2), inklusive utgifter
som följer av antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006 av den 12 december 2006 om läke
medel för pediatrisk användning (EUT L 378, 27.12.2006, s. 1).
Myndigheten ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa
utgifter.
Om myndigheten begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan anslagen
för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Under budgetförfarandet och även under budgetåret ska kommissionen, när en ändringsskrivelse eller ändringsbudget läggs
fram, i förväg informera budgetmyndigheten om alla eventuella ändringar i unionsorganens budgetar, särskilt när det gäller de
tjänsteförteckningar som tas upp i budgeten. Detta förfarande överensstämmer med de bestämmelser om öppenhet som tas upp
i den interinstitutionella förklaringen av den 17 november 1995 och som tillämpas i form av en uppförandekod som antagits
av Europaparlamentet, kommissionen och unionsorganen.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Tjänsteförteckningen för myndigheten återfinns i delen ”Personal i tjänsteförteckningen” i avsnitt III – Kommissionen (volym 3).
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 297/95 av den 10 februari 1995 om de avgifter som skall betalas till Europeiska läkemedelsmyndig
heten för värdering av läkemedel (EGT L 35, 15.2.1995, s. 1).
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Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 141/2000 av den 16 december 1999 om särläkemedel (EGT L 18, 22.1.2000,
s. 1).
Kommissionens förordning (EG) nr 494/2003 av den 18 mars 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 297/95 om de
avgifter som skall betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten för värdering av läkemedel (EUT L 73, 19.3.2003, s. 6).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden
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 10 02

Europeiska läkemedelsmyndigheten – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

18 695 000

18 695 000

Åtaganden

18 932 500

Genomförande 2009
Betalningar

18 932 500

Åtaganden

Betalningar

25 296 992,89

25 296 992,89

Anmärkningar
Tidigare punkt 02 03 02 02
Detta anslag är endast avsett att täcka myndighetens driftkostnader i samband med arbetsprogrammet (avdelning 3), inklusive
uppgifter som avser genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006 av den 12 december 2006
om läkemedel för pediatrisk användning (EUT L 378, 27.12.2006, s. 1).
Under budgetförfarandet och även under budgetåret ska kommissionen, när en ändringsskrivelse eller ändringsbudget läggs
fram, i förväg informera budgetmyndigheten om alla eventuella ändringar i unionsorganens budgetar, särskilt när det gäller de
tjänsteförteckningar som tas upp i budgeten. Detta förfarande överensstämmer med de bestämmelser om öppenhet som tas upp
i den interinstitutionella förklaringen av den 17 november 1995 och som tillämpas i form av en uppförandekod som antagits
av Europaparlamentet, kommissionen och unionsorganen.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Unionens bidrag för 2011 uppgår till totalt 38 420 000 EUR. Ett belopp på 5 477 000 EUR från återanvändning av överskott
ska läggas till det belopp på 32 943 000 EUR som tas upp i budgeten.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 297/95 av den 10 februari 1995 om de avgifter som skall betalas till Europeiska läkemedelsmyndig
heten 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).
Kommissionens förordning (EG) nr 494/2003 av den 18 mars 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 297/95 om de
avgifter som skall betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten för värdering av läkemedel (EUT L 73, 19.3.2003, s. 6).
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Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden
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 10 03

Särskilda bidrag för särläkemedel
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

4 901 000

4 901 000

Åtaganden

4 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

4 500 000

Åtaganden

5 632 000,00

Betalningar

5 632 000,00

Anmärkningar
Tidigare punkt 02 03 02 03
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 av den 31 mars 2004 om inrättande av
gemenskapsförfaranden 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). Det används av myndigheten uteslutande för att
helt eller delvis ge befrielse från skyldigheten att erlägga avgifter i samband med särläkemedel.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 särskilda ändamål enligt bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 141/2000 av den 16 december 1999 om särläkemedel (EGT L 18, 22.1.2000,
s. 1).

II/684

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 17 — HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

KAPITEL 17 04 — LIVSMEDELS- OCH FODERSÄKERHET, DJURHÄLSA, DJURSKYDD OCH VÄXTSKYDD
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

LIVSMEDELS- OCH FODERSÄ
KERHET, DJURHÄLSA, DJUR
SKYDD OCH VÄXTSKYDD

17 04 01

Program för utrotning och över
vakning av djursjukdomar och
för övervakning av det fysiska
tillståndet hos djur som kan
utgöra en risk för folkhälsan och
som orsakas av en yttre faktor

17 04 01 01

Program för utrotning och över
vakning av djursjukdomar och för
övervakning av det fysiska till
ståndet hos djur som kan utgöra
en risk för folkhälsan och som
orsakas av en yttre faktor – Nya
åtgärder

2

Artikel 17 04 01 – Delsumma
17 04 02

Andra åtgärder inom
veterinärområdet, för djurens
välbefinnande och folkhälsan

17 04 02 01

Andra åtgärder inom
veterinärområdet, för djurens
välbefinnande och folkhälsan –
Nya åtgärder

2

Artikel 17 04 02 – Delsumma
17 04 03

Fond för nödfallsåtgärder på
veterinärområdet och för andra
djursjukdomar vilka kan
innebära risker för folkhälsan

17 04 03 01

Fond för nödfallsåtgärder på
veterinärområdet och för andra
djursjukdomar vilka kan innebära
risker för folkhälsan – Nya
åtgärder

2

Förberedande åtgärd –
Mellanstationer (rastplatser) vid
djurtransporter

2

17 04 03 03

Artikel 17 04 03 – Delsumma
17 04 04

Växtskyddsåtgärder

17 04 04 01

Växtskyddsåtgärder – Nya
åtgärder
Artikel 17 04 04 – Delsumma

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

17 04

Anslag 2010

2

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

270 000 000

170 885 000

275 000 000

170 000 000 267 286 609,50 139 432 039,77

270 000 000

170 885 000

275 000 000

170 000 000 267 286 609,50 139 432 039,77

18 100 000

13 000 000

18 500 000

13 000 000

18 116 450,32

12 178 768,37

18 100 000

13 000 000

18 500 000

13 000 000

18 116 450,32

12 178 768,37

20 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

14 095 235,31

40 655 127,77

2 000 000

2 000 000

2 000 000

4 000 000,—

0,—

20 000 000

32 000 000

32 000 000

32 000 000

18 095 235,31

40 655 127,77

12 000 000

12 000 000

3 200 000

2 500 000

16 849 399,94

1 366 824,82

12 000 000

12 000 000

3 200 000

2 500 000

16 849 399,94

1 366 824,82

p.m.
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

17 04 05

Gemenskapens växtsortsmyndig
het

17 04 05 01

Gemenskapens växtsortsmyndig
het – Bidrag till avdelningarna 1
och 2

2

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

17 04 05 02

Gemenskapens växtsortsmyndig
het – Bidrag till avdelning 3

2

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

347 000

0,—

0,—

Artikel 17 04 05 – Delsumma
17 04 06

Slutförande av tidigare åtgärder
inom det veterinära och
fytosanitära området

17 04 07

Foder- och livsmedelssäkerhet
och relaterade aktiviteter

17 04 07 01

Foder- och livsmedelssäkerhet
och relaterade aktiviteter – Nya
åtgärder

3.2

p.m.

2

Artikel 17 04 07 – Delsumma
17 04 09

Internationella avtal och
medlemskap i internationella
organisationer som arbetar med
livsmedelssäkerhet, djurhälsa,
djurskyddsfrågor och växtskydd

4

Kapitel 17 04 – Totalt

347 000

p.m.

30 000 000

25 000 000

26 000 000

19 000 000

25 926 308,23

18 483 799,12

30 000 000

25 000 000

26 000 000

19 000 000

25 926 308,23

18 483 799,12

200 000

166 225,60

166 225,60

200 000

190 436

200 000

350 300 000

253 422 436

354 900 000

237 047 000 346 440 228,90 212 282 785,45

17 04 01

Program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och för övervakning av det fysiska tillståndet hos djur som kan
utgöra en risk för folkhälsan och som orsakas av en yttre faktor

17 04 01 01

Program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och för övervakning av det fysiska tillståndet hos djur som kan utgöra
en risk för folkhälsan och som orsakas av en yttre faktor – Nya åtgärder
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

270 000 000

Anslag 2010

Betalningar

170 885 000

Åtaganden

275 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

170 000 000

Åtaganden

267 286 609,50

Betalningar

139 432 039,77

Anmärkningar
Unionens ekonomiska bidrag möjliggör snabbare utrotande eller bekämpning av djursjukdomar genom medel som komplet
terar 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 sjuk
domar bidrar till ökad hälsa för människor och till säkrare livsmedel i unionen.
Rättslig grund
Rådets beslut 2009/470/EG av den 25 maj 2009 om utgifter inom veterinärområdet (kodifierad version) (EUT L 155, 18.6.2009,
s. 30).
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17 04 02

Andra åtgärder inom veterinärområdet, för djurens välbefinnande och folkhälsan

17 04 02 01

Andra åtgärder inom veterinärområdet, för djurens välbefinnande och folkhälsan – Nya åtgärder

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

18 100 000

Anslag 2010

Betalningar

13 000 000

Åtaganden

18 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

13 000 000

Åtaganden

Betalningar

18 116 450,32

12 178 768,37

Anmärkningar
Detta anslag är 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.
— Informationsverksamhet om djurskydd, inbegripet informationskampanjer och program för att informera allmänheten om
det ofarliga i att äta kött från vaccinerade djur samt informationskampanjer och program för att betona de humana aspek
terna av vaccinationsstrategier som ett led i bekämpningen av smittsamma djursjukdomar.
— Övervakning av efterlevnaden av djurskyddsbestämmelserna vid transport av djur för slakt.
— Utveckling av markörvacciner eller test som gör det möjligt att skilja mellan sjuka och vaccinerade djur.
— Upprättande och underhåll av ett system för snabb varning, även ett världsomfattande system för snabb varning, för anmä
lan 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.

Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livs
medelslagstiftning, 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 beslut 2009/470/EG av den 25 maj 2009 om utgifter inom veterinärområdet (kodifierad version) (EUT L 155, 18.6.2009,
s. 30).
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17 04 03

Fond för nödfallsåtgärder på veterinärområdet och för andra djursjukdomar vilka kan innebära risker för folkhälsan

17 04 03 01

Fond för nödfallsåtgärder på veterinärområdet och för andra djursjukdomar vilka kan innebära risker för folkhälsan – Nya
åtgärder

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

20 000 000

30 000 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

30 000 000

30 000 000

Åtaganden

Betalningar

14 095 235,31

40 655 127,77

Anmärkningar
Utbrott av vissa djursjukdomar i unionen kan få stora konsekvenser för den inre marknadens funktion och för unionens han
delsförbindelser 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.

Rättslig grund
Rådets beslut 2009/470/EG av den 25 maj 2009 om utgifter inom veterinärområdet (kodifierad version) (EUT L 155, 18.6.2009,
s. 30).

17 04 03 03

Förberedande åtgärd – Mellanstationer (rastplatser) vid djurtransporter

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

2 000 000

Åtaganden

2 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

2 000 000

Åtaganden

4 000 000,00

Betalningar

0,—

Anmärkningar
Denna förberedande åtgärd inleddes 2008 för att täcka kostnaderna för att utveckla förbättrade mellanstationer (rastplatser) för
djur under långa transporter. Av omtanke om djurens hälsa och välbefinnande har det varit nödvändigt att införa särskilda åtgär
der för att t.ex. undvika stress när djuren lossas och lastas och för att förhindra spridningen av infektionssjukdomar.
Budgetmyndigheten har beviljat nya anslag för att fortsätta med denna åtgärd under 2009 och 2010.

Rättslig grund
Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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17 04 04

Växtskyddsåtgärder

17 04 04 01

Växtskyddsåtgärder – Nya åtgärder
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

12 000 000

Anslag 2010

Betalningar

12 000 000

Åtaganden

3 200 000

Genomförande 2009
Betalningar

2 500 000

Åtaganden

16 849 399,94

Betalningar

1 366 824,82

Anmärkningar
Detta anslag är 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 omsätt
ning 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 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).
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).
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17 04 04 (forts.)
17 04 04 01 (forts.)

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 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsme
delsrester 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
(kodifierad version) (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 (omarbetad version) (EUT L 267, 8.10.2008, s. 8).

17 04 05

Gemenskapens växtsortsmyndighet

17 04 05 01

Gemenskapens växtsortsmyndighet – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

—

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka myndighetens utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Myndighetens tjänsteförteckning återfinns i delen ”Personal i tjänsteförteckningen” i avsnitt III – Kommissionen (volym 3).
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (EGT L 227, 1.9.1994, s. 1).

17 04 05 02

Gemenskapens växtsortsmyndighet – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

—

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka myndighetens driftsutgifter (avdelning 3).
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (EGT L 227, 1.9.1994, s. 1).
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17 04 06

Slutförande av tidigare åtgärder inom det veterinära och fytosanitära området
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

p.m.

347 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

Åtaganden

347 000

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka åtaganden som ingåtts tidigare under punkterna B2-5 1 0 0, B2-5 1 0 1, B2-5 1 0 2, B2-5 1 0 3,
B2-5 1 0 5, B2-5 1 0 6, B2-5 1 2 2 och B2-5 1 9 0.
Anslaget ska användas i nödsituationer i syfte att täcka framställning av antigener mot mul- och klövsjuka för nödvaccinering
mot sjukdomen. Beloppet på 347 000 EUR är återstoden, i slutet av 2009, av ett åtagande på 3 900 000 EUR som gjordes under
1997 för inköp och framtagning av antigener. Fram till dess att dessa antigener har framställts krävs betalningsbemyndiganden
på sammanlagt 347 000 EUR.
17 04 07

Foder- och livsmedelssäkerhet och relaterade aktiviteter

17 04 07 01

Foder- och livsmedelssäkerhet och relaterade aktiviteter – Nya åtgärder
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

30 000 000

Anslag 2010

Betalningar

25 000 000

Åtaganden

26 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

19 000 000

Åtaganden

Betalningar

25 926 308,23

18 483 799,12

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka de första åtgärder som följer av förordning (EG) nr 882/2004, dvs. följande:
— Utbildning i kontroller av foder och livsmedel.
— Unionslaboratoriernas verksamhet.
— Verktyg för informationsteknik, kommunikation och information om foder- och livsmedelskontroller, utveckling av en uni
onsstrategi för säkrare livsmedel.
— Utgifter för resa och uppehälle för nationella experter som deltar i kontorets för livsmedels- och veterinärfrågor (FVO)
inspektionsbesök.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kon
trollen 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 1332/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelsenzymer (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 livsmedelsingre
dienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel (EUT L 354, 31.12.2008, s. 34).
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17 04 09

Internationella avtal och medlemskap i internationella organisationer som arbetar med livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djur
skyddsfrågor och växtskydd
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

200 000

Anslag 2010

Betalningar

190 436

Åtaganden

200 000

Genomförande 2009
Betalningar

200 000

Åtaganden

166 225,60

Betalningar

166 225,60

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka unionens bidrag till Internationella förbundet för skydd av växtförädlingsprodukter (UPOV), upp
rättat 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.
Rättslig grund
Rådets beslut 2005/523/EG av den 30 maj 2005 om godkännande av Europeiska gemenskapens anslutning till den internatio
nella konventionen om skydd för växtförädlingsprodukter, reviderad i Genève den 19 mars 1991 (EUT L 192, 22.7.2005, s. 63).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 18 — ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

AVDELNING 18
ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
18 01

Rubrik

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR
POLITIKOMRÅDET ETT OMRÅDE
MED FRIHET, SÄKERHET OCH
RÄTTVISA
Reserver (40 01 40)

18 02

SOLIDARITET – YTTRE GRÄNSER,
ÅTERVÄNDANDE, VISERINGSPO
LITIK OCH FRI RÖRLIGHET FÖR
PERSONER
Reserver (40 02 41)

18 03

MIGRATION – ALLMÄN
INVANDRINGS- OCH ASYLPOLI
TIK

Anslag 2011
Åtaganden

75 741 028

Anslag 2010

Betalningar

75 741 028

Åtaganden

63 382 684

Genomförande 2009

Betalningar

63 382 684

Åtaganden

Betalningar

63 068 581,50

63 068 581,50

63 068 581,50

63 068 581,50

44 335

44 335

135 547

135 547

75 785 363

75 785 363

63 518 231

63 518 231

486 200 000

343 632 947

434 000 000

286 500 000

486 661 513,26 331 977 475,35

16 010 000

12 535 693

502 210 000

356 168 640

434 000 000

286 500 000

486 661 513,26 331 977 475,35

253 380 000

174 527 196

222 050 000

152 864 000

213 809 039,11 191 417 859,97

5 250 000

5 250 000

Reserver (40 02 41)
253 380 000

174 527 196

227 300 000

158 114 000

213 809 039,11 191 417 859,97

18 04

MEDBORGARSKAP OCH GRUND
LÄGGANDE RÄTTIGHETER

55 800 000

48 603 101

50 900 000

49 540 000

49 027 300,35

33 729 327,39

18 05

SÄKERHET OCH SKYDD AV FRI
HETER

224 144 000

149 603 008

195 324 150

163 153 150

100 374 123,23

52 169 290,18

Reserver (40 02 41)

425 000

425 000

224 569 000

150 028 008

195 324 150

163 153 150

100 374 123,23

52 169 290,18

18 06

RÄTTVISA – STRAFFRÄTTSLIGA
OCH CIVILRÄTTSLIGA FRÅGOR

72 975 740

56 746 316

72 663 220

55 863 220

71 846 577,01

50 444 460,75

18 07

INFORMATION OCH FÖREBYG
GANDE AV NARKOTIKAMISS
BRUK

19 170 000

18 283 625

17 800 000

17 800 000

17 512 000,—

16 938 722,06

18 08

POLITISK STRATEGI OCH SAM
ORDNING

6 500 000

4 570 459

6 100 000

5 200 000

5 722 640,78

3 951 742,05

Avdelning 18 – Totalt 1 193 910 768
Reserver (40 01 40, 40 02 41)

16 479 335
1 210 390 103

871 707 680 1 062 220 054
13 005 028

5 385 547

884 712 708 1 067 605 601

794 303 054 1 008 021 775,24 743 697 459,25
5 385 547
799 688 601 1 008 021 775,24 743 697 459,25
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AVDELNING 18
ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA
KAPITEL 18 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH
RÄTTVISA

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

18 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET ETT
OMRÅDE MED FRIHET, SÄKER
HET OCH RÄTTVISA

18 01 01

Utgifter avseende personal i
aktiv tjänst inom politikområdet
ett område med frihet, säkerhet
och rättvisa

BR

5

Reserver (40 01 40)

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

58 331 356

48 293 883

48 206 261,10

44 335

135 547

58 375 691

48 429 430

48 206 261,10

18 01 02

Extern personal och andra admi
nistrativa utgifter till stöd för
politikområdet ett område med
frihet, säkerhet och rättvisa

18 01 02 01

Extern personal

5

5 472 706

4 301 153

4 743 818,72

18 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

3 360 270

3 355 996

3 386 383,49

8 832 976

7 657 149

8 130 202,21

4 226 696

3 531 652

3 784 970,49

Artikel 18 01 02 – Delsumma
18 01 03

Utgifter för utrustning,
inventarier och tjänster inom
politikområdet ett område med
frihet, säkerhet och rättvisa

5

18 01 04

Stödutgifter för verksamhet
inom politikområdet ett område
med frihet, säkerhet och rättvisa

18 01 04 02

Europeiska flyktingfonden –
Administrativa utgifter

3.1

500 000

400 000

356 156,28

18 01 04 03

Katastrofinsatser vid massiv
tillströmning av flyktingar –
Administrativa utgifter

3.1

150 000

200 000

51 000,—

18 01 04 08

Fonden för de yttre gränserna –
Administrativa utgifter

3.1

500 000

500 000

200 840,91

18 01 04 09

Europeiska fonden för integration
av tredjelandsmedborgare –
3.1
Administrativa utgifter

500 000

500 000

271 925,39

Europeiska återvändandefonden –
3.1
Administrativa utgifter

500 000

500 000

284 371,25

18 01 04 10
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Grundläggande rättigheter och
medborgarskap – Administrativa
utgifter

3.1

300 000

200 000

182 774,22

Åtgärder för att motverka våld
(Daphneprogrammet) – Adminis
trativa utgifter

3.1

350 000

350 000

132 432,35

18 01 04 13

Straffrättsliga frågor – Adminis
trativa utgifter

3.1

350 000

300 000

200 000,—

18 01 04 14

Civilrättsliga frågor – Administra
tiva utgifter

3.1

250 000

300 000

202 143,89

18 01 04 15

Information och förebyggande av
narkotikamissbruk – Administra
tiva utgifter

3.1

50 000

50 000

35 007,37

Förebyggande, beredskap och
konsekvenshantering avseende
terrorism – Administrativa utgif
ter

3.1

300 000

100 000

293 992,37

Förebyggande och bekämpande
av brott – Administrativa utgifter

3.1

600 000

500 000

736 503,67

Artikel 18 01 04 – Delsumma

4 350 000

3 900 000

2 947 147,70

Kapitel 18 01 – Totalt

75 741 028

63 382 684

63 068 581,50

Reserver (40 01 40)

44 335

135 547

75 785 363

63 518 231

18 01 04 11

18 01 04 12

18 01 04 16

18 01 04 17

18 01 01

63 068 581,50

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

18 01 01

Anslag 2010

58 331 356

Genomförande 2009

48 293 883

Reserver (40 01 40)

44 335

135 547

Totalt

58 375 691

48 429 430

48 206 261,10

48 206 261,10

18 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

18 01 02 01

Extern personal
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

5 472 706

Genomförande 2009

4 301 153

4 743 818,72
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18 01 02 (forts.)

18 01 02 11

Andra administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 360 270

Genomförande 2009

3 355 996

3 386 383,49

Anmärkningar
En del av detta anslag ska användas för att säkerställa adekvat stöd till den arbetsgrupp som inrättats i enlighet med artikel 29.
18 01 03

Utgifter för utrustning, inventarier och tjänster inom politikområdet ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

4 226 696

Genomförande 2009

3 531 652

3 784 970,49

18 01 04

Stödutgifter för verksamhet inom politikområdet ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

18 01 04 02

Europeiska flyktingfonden – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

500 000

Genomförande 2009

400 000

356 156,28

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.
Rättslig grund
Se artikel 18 03 03.
18 01 04 03

Katastrofinsatser vid massiv tillströmning av flyktingar – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

150 000

Genomförande 2009

200 000

51 000,00

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.
Rättslig grund
Se artikel 18 03 04.
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18 01 04 (forts.)

18 01 04 08

Fonden för de yttre gränserna – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

500 000

Genomförande 2009

500 000

200 840,91

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.
I enlighet med artikel 11.7 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska
edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om fonden för yttre gränser för perioden
2007–2013 (EUT L 169, 3.7.2010, s. 24) har kommissionen möjlighet att använda upp till 300 000 EUR av de inbetalningar
som de associerade länderna gjort varje år för att finansiera de administrativa utgifter för personal eller extern personal som
behövs för att stödja de associerade ländernas genomförande av beslut nr 574/2007/EG och det avtalet.
Rättslig grund
Se artikel 18 02 06.
18 01 04 09

Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

500 000

Genomförande 2009

500 000

271 925,39

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.
Rättslig grund
Se artikel 18 03 09.
18 01 04 10

Europeiska återvändandefonden – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

500 000

Genomförande 2009

500 000

284 371,25

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.
Rättslig grund
Se artikel 18 02 09.

II/700

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 18 — ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA
KAPITEL 18 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH
RÄTTVISA (forts.)

18 01 04 (forts.)

18 01 04 11

Grundläggande rättigheter och medborgarskap – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

300 000

Genomförande 2009

200 000

182 774,22

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.
Rättslig grund
Se artikel 18 04 06.

18 01 04 12

Åtgärder för att motverka våld (Daphneprogrammet) – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

350 000

Genomförande 2009

350 000

132 432,35

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.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll 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 som avsätts för särskilda ändamål i enlighet med bestäm
melserna i artikel 18.1 d 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 och i förekommande fall de potentiella kandidatländernas i västra Balkan delta
gande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d 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 07.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 18 — ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA
KAPITEL 18 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH
RÄTTVISA (forts.)

18 01 04 (forts.)

18 01 04 13

Straffrättsliga frågor – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

350 000

Genomförande 2009

300 000

200 000,00

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.
Rättslig grund
Se artikel 18 06 06.
18 01 04 14

Civilrättsliga frågor – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

250 000

Genomförande 2009

300 000

202 143,89

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.
Rättslig grund
Se artikel 18 06 07.
18 01 04 15

Information och förebyggande av narkotikamissbruk – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

50 000

Genomförande 2009

50 000

35 007,37

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.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll 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 som avsätts för särskilda ändamål i enlighet med bestäm
melserna i artikel 18.1 d 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 artikel 18 07 03.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 18 — ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA
KAPITEL 18 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH
RÄTTVISA (forts.)

18 01 04 (forts.)

18 01 04 16

Förebyggande, beredskap och konsekvenshantering avseende terrorism – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

300 000

Genomförande 2009

100 000

293 992,37

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.
Rättslig grund
Se artikel 18 05 08.
18 01 04 17

Förebyggande och bekämpande av brott – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

600 000

Genomförande 2009

500 000

736 503,67

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.
Rättslig grund
Se artikel 18 05 09.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 18 — ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

KAPITEL 18 02 — SOLIDARITET – YTTRE GRÄNSER, ÅTERVÄNDANDE, VISERINGSPOLITIK OCH FRI RÖRLIGHET FÖR
PERSONER
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

18 02

SOLIDARITET – YTTRE GRÄN
SER, ÅTERVÄNDANDE, VISE
RINGSPOLITIK OCH FRI
RÖRLIGHET FÖR PERSONER

18 02 02

Slutförande av Kaliningradfacili
teten
3.1

18 02 03

Europeiska byrån för förvaltning
av det operativa samarbetet vid
de yttre gränserna

18 02 03 01

Europeiska byrån för förvaltning
av det operativa samarbetet vid de
yttre gränserna – Bidrag till avdel
3.1
ningarna 1 och 2

21 000 000

21 000 000

23 633 000

19 000 000

23 000 000,— 13 117 023,15

Europeiska byrån för förvaltning
av det operativa samarbetet vid de
yttre gränserna – Bidrag till avdel
ning 3
3.1

57 000 000

47 000 000

59 367 000

38 000 000

62 000 000,— 64 216 339,85

Artikel 18 02 03 – Delsumma

78 000 000

68 000 000

83 000 000

57 000 000

85 000 000,—

77 333 363,—

20 000 000

13 353 286

35 000 000

19 500 000

40 995 992,73

16 246 646,—

10 000 000

6 642 473

30 000 000

19 995 759

35 000 000

19 500 000

40 995 992,73

16 246 646,—

0,—

0,—

18 02 03 02

18 02 04

Schengens informationssystem

18 02 04 01

Schengens informationssystem
(SIS II)

3.1

Reserver (40 02 41)

18 02 04 02

Schengens informationssystem
(SIS 1+)

3.1

—

—

Artikel 18 02 04 – Delsumma

20 000 000

13 353 286

Reserver (40 02 41)

10 000 000

6 642 473

30 000 000

p.m.

19 500 000

40 995 992,73

16 246 646,—

19 995 759

35 000 000

19 500 000

40 995 992,73

16 246 646,—

10 000 000

37 601 077,01 20 828 087,90

Informationssystemet för
viseringar (VIS)

3.1

21 200 000

20 186 195

21 000 000

18 02 06

Fonden för de yttre gränserna

3.1

253 500 000

171 392 220

207 500 000

18 02 07

Utvärdering av Schengen

3.1

Reserver (40 02 41)

Förberedande åtgärd –
Slutförande av förvaltningen av
återvändande på
migrationsområdet

3.1

18 02 09

Europeiska återvändandefonden

3.1

18 02 10

Förberedande åtgärd –
Migrationsförvaltning –
Solidaritet i handling

3.1

18 02 08

p.m.

560 000

533 220

560 000

533 220

p.m.
113 500 000

p.m.

0,—

35 000 000

18 02 05

p.m.

p.m.

0,—

p.m.
70 461 246

240 000

144 000 000 222 043 374,96 154 803 192,75

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.
87 500 000

p.m.

1 000 000

0,—

1 646 701,43

53 000 000 101 020 068,56 56 881 984,50

2 000 000

1 000,—

4 237 499,77
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 18 — ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA
KAPITEL 18 02 — SOLIDARITET – YTTRE GRÄNSER, ÅTERVÄNDANDE, VISERINGSPOLITIK OCH FRI RÖRLIGHET FÖR
PERSONER (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

18 02 11

Byrån för den operativa förvalt
ningen av storskaliga IT-system
inom området för frihet, säker
het och rättvisa

18 02 11 01

Byrån för den operativa förvalt
ningen av storskaliga IT-system
inom området för frihet, säkerhet
och rättvisa – Bidrag till avdel
ningarna 1 och 2

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

3.1

Reserver (40 02 41)

18 02 11 02

Byrån för den operativa förvalt
ningen av storskaliga IT-system
inom området för frihet, säkerhet
och rättvisa – Bidrag till avdel
ning 3

3.1

5 150 000

5 150 000

5 150 000

5 150 000

p.m.

Reserver (40 02 41)

Artikel 18 02 11 – Delsumma

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

300 000

210 000

300 000

210 000

p.m.

Reserver (40 02 41)

18 02 02

Anslag 2010

BR

p.m.

5 450 000

5 360 000

5 450 000

5 360 000

Kapitel 18 02 – Totalt

486 200 000

343 632 947

Reserver (40 02 41)

16 010 000

12 535 693

502 210 000

356 168 640

434 000 000

286 500 000 486 661 513,26 331 977 475,35

434 000 000

286 500 000 486 661 513,26 331 977 475,35

Slutförande av Kaliningradfaciliteten
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Rättslig grund
Uppgifter inom ramen för kommissionens behörighet enligt 2003 års anslutningsfördrag (protokoll 5 om persontransitering
landvägen mellan Kaliningradområdet och andra delar av Ryska federationen).
Referensrättsakter
Kommissionens beslut K(2003) 5213 av den 30 december 2003 om ekonomiskt stöd till Litauen för att genomföra det system
med dokument för förenklad transitering (FTD) och dokument för förenklad järnvägstransitering (FRTD) som inrättats genom
rådets förordningar (EG) nr 693/2003 och (EG) nr 694/2003.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 18 — ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA
KAPITEL 18 02 — SOLIDARITET – YTTRE GRÄNSER, ÅTERVÄNDANDE, VISERINGSPOLITIK OCH FRI RÖRLIGHET FÖR
PERSONER (forts.)

18 02 03

Europeiska byrån för förvaltning av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna

18 02 03 01

Europeiska byrån för förvaltning av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

21 000 000

21 000 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

23 633 000

19 000 000

Åtaganden

Betalningar

23 000 000,00

13 117 023,15

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka byråns utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Eventuella inkomster från Islands, Norges, Schweiz och Liechtensteins (1) bidrag, som förs upp under punkt 6 3 1 3 i inkomst
beräkningen, kan medföra avsättning av ytterligare anslag enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Byråns tjänsteförteckning återfinns i delen ”Personal i tjänsteförteckningen” i avsnitt III – Kommissionen (volym 3).
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättandet av en europeisk byrå för förvaltningen av det
operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 349, 25.11.2004, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av en mekanism för upprät
tande av snabba gränsinsatsenheter (EUT L 199, 31.7.2007, s. 30).

18 02 03 02

Europeiska byrån för förvaltning av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

57 000 000

Anslag 2010

Betalningar

47 000 000

Åtaganden

59 367 000

Genomförande 2009
Betalningar

38 000 000

Åtaganden

Betalningar

62 000 000,00

64 216 339,85

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka byråns driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3).
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
(1) Protokollet håller på att ratificeras.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 18 — ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA
KAPITEL 18 02 — SOLIDARITET – YTTRE GRÄNSER, ÅTERVÄNDANDE, VISERINGSPOLITIK OCH FRI RÖRLIGHET FÖR
PERSONER (forts.)

18 02 03 (forts.)
18 02 03 02 (forts.)

De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Eventuella inkomster från Islands, Norges, Schweiz och Liechtensteins bidrag (1), som förs upp under punkt 6 3 1 2 i inkomst
beräkningen, kan medföra avsättning av ytterligare anslag enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Unionens bidrag för 2011 uppgår till totalt 81 000 000 EUR. Ett belopp på 3 000 000 EUR från återanvändning av överskott
läggs till beloppet 78 000 000 EUR som anges i budgeten.
Anslagen i driftsbudgeten skulle göra det möjligt för byrån att fullfölja sina åtaganden när det gäller permanenta uppdrag, i syn
nerhet vid unionens södra gränser (Hera, Nautilus och Poseidon) från 2010. De skulle även göra det möjligt att bistå medlems
staterna vid genomförandet av operativa aspekter av förvaltningen av de yttre gränserna, inbegripet återsändande av
tredjelandsmedborgare som olagligen uppehåller sig i medlemsstaterna i enlighet med gemensamma standarder som garanterar
att de återsänds på ett värdigt sätt och med full respekt för deras mänskliga rättigheter.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättandet av en europeisk byrå för förvaltningen av det
operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 349, 25.11.2004, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av en mekanism för upprät
tande av snabba gränsinsatsenheter (EUT L 199, 31.7.2007, s. 30).

18 02 04

Schengens informationssystem

18 02 04 01

Schengens informationssystem (SIS II)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

18 02 04 01

Anslag 2010

Betalningar

20 000 000

13 353 286

Reserver (40 02 41)

10 000 000

6 642 473

Totalt

30 000 000

19 995 759

Åtaganden

Genomförande 2009

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

35 000 000

19 500 000

40 995 992,73

16 246 646,00

35 000 000

19 500 000

40 995 992,73

16 246 646,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera följande:
— De operativa utgifterna från Schengens informationssystem (SIS).
— Övriga administrativa utgifter som kan härröra från denna integration.
Eventuella inkomster från Islands, Norges, Schweiz och Liechtensteins (1) bidrag, som förs upp under punkt 6 3 1 2 i inkomst
beräkningen, kan medföra avsättning av ytterligare anslag enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen.
(1) Protokollet håller på att ratificeras.

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/707

KOMMISSIONEN
AVDELNING 18 — ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA
KAPITEL 18 02 — SOLIDARITET – YTTRE GRÄNSER, ÅTERVÄNDANDE, VISERINGSPOLITIK OCH FRI RÖRLIGHET FÖR
PERSONER (forts.)

18 02 04 (forts.)
18 02 04 01 (forts.)

Villkor för att frigöra reserven
Anslagen i reserven kommer att frigöras när kommissionen lägger fram en konkret och realistisk tidsplan för vidareutveckling
av SIS II med detaljerade uppgifter om vilka ytterligare tekniska åtgärder som behövs, varje åtgärds innehåll och syfte, kostna
derna för detta och vem som bär ansvaret för varje åtgärd. Dessutom måste kommissionen se till att Europaparlamentet och
rådet får fullständig tillgång till tjänstekontraktet mellan kommissionen och den tjänstetillhandahållare som fått i uppdrag att
utveckla SIS II-systemet.
Rättslig grund
Protokollet 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 informationssys
tem (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 infor
mationssystem (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 beslut 2008/839/RIF av den 24 oktober 2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra gene
rationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 299, 8.11.2008, s. 43).
Rådets förordning (EG) nr 1104/2008 av den 24 oktober 2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1 +) till
andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 299, 8.11.2008, s. 1).
Referensrättsakter
Rådets förordning (EU) nr 541/2010 av den 3 juni 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1104/2008 om migration från
Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 155, 22.6.2010,
s. 19).
18 02 04 02

Schengens informationssystem (SIS 1+)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera följande:
— Inrättande av infrastruktur för kommunikation avseende SIS 1+.
— Drift och hantering av infrastrukturen för kommunikation avseende SIS 1+.
Eventuella inkomster från Islands, Norges, Schweiz och Liechtensteins (1) bidrag, som förs upp under punkt 6 3 1 2 i inkomst
beräkningen, kan medföra avsättning av ytterligare anslag enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen.
(1) Protokollet håller på att ratificeras.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 18 — ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA
KAPITEL 18 02 — SOLIDARITET – YTTRE GRÄNSER, ÅTERVÄNDANDE, VISERINGSPOLITIK OCH FRI RÖRLIGHET FÖR
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18 02 04 02 (forts.)

Rättslig grund
Protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar.
Konvention av den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxsta
terna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma grän
serna (”Schengenkonventionen”).
Förslag till rådets förordning, framlagt av kommissionen den 11 juni 2007, om installation, drift och ledning av en kommuni
kationsinfrastruktur för SIS-sammanhang (Schengens informationssystem) (KOM(2007) 311 slutlig).
Förslag till rådets beslut, framlagt av kommissionen den 11 juni 2007, om installation, drift och ledning av en kommunika
tionsinfrastruktur för SIS-sammanhang (Schengens informationssystem) (KOM(2007) 306 slutlig).

18 02 05

Informationssystemet för viseringar (VIS)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

21 200 000

Anslag 2010

Betalningar

20 186 195

Åtaganden

21 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

10 000 000

Åtaganden

Betalningar

37 601 077,01

20 828 087,90

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med analysutveckling, leverans och installation av ett omfattande alleurope
iskt informationssystem (informationssystemet för viseringar, VIS).
Eventuella inkomster från Islands, Norges, Schweiz och Liechtensteins (1) bidrag, som förs upp under punkt 6 3 1 2 i inkomst
beräkningen, kan medföra avsättning av ytterligare anslag enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d 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).
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-förordningen) (EUT L 218, 13.8.2008,
s. 60).
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).
(1) Protokollet håller på att ratificeras.
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18 02 06

Fonden för de yttre gränserna
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

253 500 000

Anslag 2010

Betalningar

171 392 220

Åtaganden

207 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

144 000 000

Åtaganden

222 043 374,96

Betalningar

154 803 192,75

Anmärkningar
Detta anslag avser stöd till medlemsstaternas åtgärder på följande områden:
— Effektiv organisation av kontroller avseende både kontroller och övervakningsåtgärder vid de yttre gränserna.
— Effektiv förvaltning i medlemsstaterna av migrationsflöden vid de yttre gränserna, för att åstadkomma både en god skydds
nivå och en smidig gränspassage vid de yttre gränserna enligt Schengenregelverket, däribland principen om respektfull
behandling och mänsklig värdighet.
— Enhetlig tillämpning av unionsrätten vid bevakningen av passage av de yttre gränserna.
— Förbättring av förvaltningen av verksamhet som anordnas av medlemsstaternas konsulat och andra beskickningar i tred
jeland avseende tredjelandsmedborgares inresa till medlemsstaterna och samarbete mellan medlemsstaterna i dessa frågor.
Detta anslag är särskilt avsett att stödja följande åtgärder i medlemsstaterna:
— Infrastrukturer och byggnader vid gränsövergångar, såsom gränsstationer, helikopterlandningsplatser och landningsbanor,
samt filer och bås där personer och fordon kan köa.
— Infrastruktur, byggnader och system för övervakning vid gränsövergångar och för skydd mot olaglig passage av de yttre
gränserna.
— Utrustning för verksamheten.
— Transportmedel för övervakning av de yttre gränserna, som fordon, fartyg, helikoptrar och mindre flygplan, utrustade med
särskild elektronisk utrustning för gränsövervakning och spårning av personer i fordon.
— Utrustning för informationsutbyte i realtid mellan de behöriga myndigheterna.
— Informations- och kommunikationstekniska system.
— Program för personalutbyten mellan medlemsstaterna för gränsbevakningspersonal, sambandspersoner för invandrings
frågor och konsulatspersonal.
— Utbildning för personalen vid de behöriga myndigheterna, däribland även språkutbildning.
— Investeringar i utveckling, utprovning och installation av spjutspetsteknik.
— Undersökningar och pilotprojekt för att genomföra rekommendationer, arbetsnormer och god praxis från det praktiska
samarbetet mellan medlemsstaterna i fråga om gränskontroller.
— Undersökningar och pilotprojekt som utformats för att stimulera innovationen, underlätta utbyte av erfarenheter och god
praxis för att höja kvaliteten på förvaltningen av verksamhet som anordnas av medlemsstaternas konsulat och andra
beskickningar i tredje land avseende tredjelandsmedborgares inresa till medlemsstaterna och samarbete mellan medlems
staterna i dessa frågor.
— Inrättandet av en gemensam webbsida för frågor som rör Schengenvisum i syfte att förbättra den gemensamma visumpo
litikens synlighet och tillhandahålla en enhetlig bild av den.
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Inom ramen för ordningen för transitering till och från Kaliningrad är detta anslag avsett att täcka uteblivna intäkter för trans
itviseringar och tilläggskostnader (investeringar i infrastruktur, utbildning av gränsbevakningspersonal och järnvägspersonal,
extra driftskostnader) för genomförandet av ordningen med dokument för förenklad transitering och dokument för förenklad
järnvägstransitering enligt rådets förordning (EG) nr 693/2003 (EUT L 99, 17.4.2003, s. 8) och rådets förordning (EG)
nr 694/2003 (EUT L 99, 17.4.2003, s. 15).

Enligt kommissionens förslag ska anslaget även täcka gränsöverskridande åtgärder eller åtgärder av intresse för hela unionen
(unionsåtgärder) som har till allmän målsättning att underlätta verksamheten vid medlemsstaternas konsulat och övriga beskick
ningar i tredjeland med avseende på tredjelandsmedborgares inresa till medlemsstaterna och samarbetet mellan medlemssta
terna i dessa frågor. Det ska även täcka verksamhet som bedrivs av flygbolagssambandsmän och sambandsmän för invandring,
samt målet att främja ett stegvist införlivande av tullkontroller, veterinärkontroller och fytosanitära kontroller med integrerade
gränsförvaltningsåtgärder i enlighet med hur politiken utvecklas på detta område. Åtgärderna får även användas för att lämna
stöd till medlemsstaterna vid klart påvisbara nödsituationer som kräver omedelbara åtgärder vid medlemsstaternas yttre gränser.

Kommissionen ska varje år upprätta en förteckning över särskilda åtgärder som ska vidtas av medlemsstaterna, vid behov i sam
arbete med byrån, vilka bidrar till att utveckla den gemensamma gränsförvaltningen genom att undanröja svagheter vid strate
giska delar av gränsen enligt byråns riskanalys.

Eventuella inkomster från Islands, Norges, Schweiz och Liechtensteins bidrag (1), som förs upp under punkt 6 3 1 3 i inkomst
beräkningen, kan medföra avsättning av ytterligare anslag enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen.

Rättslig grund

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).

Referensrättsakter

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 2 maj 2005 om inrättande av ett ramprogram för soli
daritet 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).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om
viseringar (viseringskodexen) (EUT L 243, 15.9.2009, s. 1).
(1) Protokollet håller på att ratificeras.
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18 02 07

Utvärdering av Schengen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

18 02 07
Reserver (40 02 41)

560 000

533 220

Totalt

560 000

533 220

Åtaganden

Betalningar

Anmärkningar
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 Schengenregelverket (kostnader
för resor och logi). Kostnader för utrustning som behövs vid utvärderingsbesöken på platsen och för förberedelser och uppfölj
ning av dessa måste läggas till dessa kostnader.
Rättslig grund
Förslag till rådets förordning, framlagt av kommissionen den 4 mars 2009, om inrättandet av en utvärderingsmekanism avsedd
att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket (KOM(2009) 102 slutlig).
18 02 08

Förberedande åtgärd – Slutförande av förvaltningen av återvändande på migrationsområdet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

p.m.

p.m.

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

1 000 000

Betalningar

0,—

1 646 701,43

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
18 02 09

Europeiska återvändandefonden
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

113 500 000

Anslag 2010

Betalningar

70 461 246

Åtaganden

87 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

53 000 000

Åtaganden

101 020 068,56

Betalningar

56 881 984,50

Anmärkningar
Detta anslag avser stöd till medlemsstaternas åtgärder för att förbättra alla aspekter av hanteringen av återvändande genom att
tillämpa principen om integrerad hantering, med hänvisning till unionslagstiftningen på området, som rör följande:
— Att medlemsstaterna ska inrätta och förbättra organisationen och genomförandet av sin integrerade hantering av
återvändande.
— Att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna inom ramen för den integrerade hanteringen av återvändande och genom
förandet av denna.
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— Att främja en effektiv och enhetlig tillämpning av gemensamma regler om återvändande i enlighet med den politiska utveck
lingen på området, med företräde för program för frivilligt återvändande.
— Att organisera informationskampanjer i ursprungs- och transitländerna för personer som kan komma att fördrivas, drivas
på flykt eller söka asyl.
På kommissionens initiativ är anslaget också avsett att täcka gränsöverskridande åtgärder eller åtgärder av intresse för hela unio
nen (unionsåtgärder) avseende politik för återvändande. Anslaget ska även täcka studier för att fastställa förekomsten och utvär
deringen av mekanismer för stöd till återintegrering i vissa utvalda tredjeländer samt för att granska modeller för social och
yrkesmässig integrering av återvändande i de mest relevanta ursprungsländerna, i synnerhet de grannländer i öster och söder
som direkt gränsar till unionen.
Detta anslag är också avsett att finansiera en unionsåtgärd för insamling av uppgifter för samarbete och utbyte av bästa praxis
bland barnomsorgspersonal på slutna interneringsläger för asylsökande och invandrare.
Rättslig grund
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 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden
för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna handlingsprogrammet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar
(EUT L 144, 6.6.2007, s. 45).
Referensrättsakter
Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 2 maj 2005 om inrättande av ett ramprogram för soli
daritet och hantering av migrationsströmmar för perioden 2007–2013 (KOM(2005) 123 slutlig).
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 2008/458/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 pro
grammet 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 02 10

Förberedande åtgärd – Migrationsförvaltning – Solidaritet i handling
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

240 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

2 000 000

Åtaganden

1 000,00

Betalningar

4 237 499,77

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Syftet med åtgärden är att testa vissa hypoteser inom migrationsförvaltningen. Efter en utvärdering kan åtgärden leda till att en
övergripande strategi utvecklas, vilket är ett mål som unionen fastställt. Åtgärden ska baseras på tre beståndsdelar.
Del 1: Ekonomiskt stöd för anställning av invandrare som återvänder till sina ursprungsländer, med vilka det ingåtts avtal om
återtagande.
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Del 2: Anordnande av informationskampanjer i ursprungsländerna, särskilt om farorna med illegal invandring, riktade till per
soner som önskar invandra till unionen.
Del 3: Värdigt och solidariskt mottagande – Att hjälpa medlemsstaterna att ta emot illegala invandrare som anländer sjövägen.
Åtgärderna ska omfatta följande:
— Stöd till de medlemsstater som plötsligt får ta emot invandrare, till exempel genom att förbättra rutinerna och utbyta infor
mation om god/bästa praxis samt genom att tillhandahålla tolkar, sjukvårdspersonal och jurister.
— Stöd till medlemsstaterna för att förbättra kvaliteten och kapaciteten, även tillfällig kapacitet, i samband med mottagningen
av illegala invandrare vid ankomstplatserna, till exempel genom att tillhandahålla första hjälpen och transporter till lämp
liga mottagningsplatser, samt för att förbättra mottagningsanläggningarna och förhållandena i dem samt utöka deras
kapacitet.
— Stöd till medlemsstaterna för att sammanföra resurser i syfte att klara särskilt stora belastningar på asylsystemen, i synner
het genom verksamhet som kräver särskilda expertkunskaper, utbyte av kunskaper och främjande av gemensamma stra
tegier för att hantera det stora antalet asylsökande som anländer till EU:s yttre gränser.
Inom del 3 ska de nationella myndigheterna vara stödmottagare. Projekten kan inbegripa partnerskap med andra myndigheter
i medlemsstaterna, internationella organisationer och icke-statliga organisationer.
För åtgärdens samtliga beståndsdelar ska delar av anslagen användas av kommissionen för att bidra till förvaltningen av denna
åtgärd (externa experter, studier, m.m.).
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

18 02 11

Byrån för den operativa förvaltningen av storskaliga IT-system inom området för frihet, säkerhet och rättvisa

18 02 11 01

Byrån för den operativa förvaltningen av storskaliga IT-system inom området för frihet, säkerhet och rättvisa – Bidrag till avdel
ningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Reserver (40 02 41)

5 150 000

5 150 000

Totalt

5 150 000

5 150 000

18 02 11 01

Åtaganden

Betalningar

Genomförande 2009
Åtaganden

Betalningar

Anmärkningar
Ny punkt
Detta anslag är avsett att täcka byråns utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
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De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 decem
ber 2002 om rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budgetförordningen utgör inkomster som avsatts
för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Eventuella inkomster från Islands, Norges, Schweiz och Liechtensteins (1) bidrag, som förs upp under punkt 6 3 1 2 i inkomst
beräkningen, kan medföra avsättning av ytterligare anslag enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Byråns tjänsteförteckning återfinns i delen ”Personal i tjänsteförteckningen” i avsnitt III – Kommissionen (volym 3).
Referensrättsakter
Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en byrå för den operativa förvaltningen av stora
IT-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (KOM(2010) 93 slutlig) framlagd av kommissionen den 19 mars 2010.
18 02 11 02

Byrån för den operativa förvaltningen av storskaliga IT-system inom området för frihet, säkerhet och rättvisa – Bidrag till
avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

18 02 11 02

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Reserver (40 02 41)

300 000

210 000

Totalt

300 000

210 000

Åtaganden

Betalningar

Genomförande 2009
Åtaganden

Betalningar

Anmärkningar
Ny punkt
Detta anslag är avsett att täcka byråns driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3).
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 decem
ber 2002 om rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budgetförordningen utgör inkomster som avsatts
för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Eventuella inkomster från Islands, Norges, Schweiz och Liechtensteins (1) bidrag, som förs upp under punkt 6 3 1 2 i inkomst
beräkningen, kan medföra avsättning av ytterligare anslag enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Europeiska unionens bidrag 2011 uppgår till totalt 5 450 000 EUR.
Referensrättsakter
Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en byrå för den operativa förvaltningen av stora
IT-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (KOM(2010) 93 slutlig) framlagd av kommissionen den 19 mars 2010.

(1) Protokollet håller på att ratificeras.
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

18 03

MIGRATION – ALLMÄN
INVANDRINGS- OCH ASYLPOLI
TIK

18 03 03

Europeiska flyktingfonden

3.1

93 530 000

70 937 335

92 250 000

65 000 000

18 03 04

Katastrofinsatser vid massiv
tillströmning av flyktingar

3.1

9 850 000

5 236 984

9 800 000

7 840 000

6 069 040,—

12 285 632,—

18 03 05

Europeiska migrationsnätverket

3.1

7 500 000

4 189 588

7 500 000

6 750 000

6 842 068,69

4 624 826,36

18 03 06

Förberedande åtgärd – Slutfö
rande av tredjelandsmedborgares
integration
3.1

p.m.

p.m.

p.m.

774 000

0,—

1 146 892,21

18 03 07

Slutförande av Argo

3.1

p.m.

p.m.

p.m.

600 000

0,—

302 128,06

18 03 09

Europeiska fonden för integra
tion av tredjelandsmedborgare

3.1

131 500 000

85 696 110

110 500 000

70 000 000

18 03 11

Eurodac

3.1

1 500 000

952 179

2 000 000

1 900 000

18 03 14

Europeisk byrå för samarbete i
asylfrågor

18 03 14 01

Europeisk byrå för samarbete i
asylfrågor – Bidrag till avdelning
arna 1 och 2

3.1

5 565 000

5 565 000

Reserver (40 02 41)

18 03 14 02

Europeisk byrå för samarbete i
asylfrågor – Bidrag till avdel
ning 3

3.1

5 565 000

5 565 000

2 435 000

1 200 000

Reserver (40 02 41)

Artikel 18 03 14 – Delsumma

2 435 000

1 200 000

8 000 000

6 765 000

Reserver (40 02 41)

18 03 15

Pilotprojekt – kontakt- och
diskussionsnätverk för särskilt
utvalda kommuner och lokala
myndigheter när det gäller
erfarenheter och bästa praxis
avseende vidarebosättning och
integration av flyktingar
Kapitel 18 03 – Totalt

3.1

8 000 000

6 765 000

1 500 000

750 000

253 380 000

174 527 196

Reserver (40 02 41)

p.m.

3 820 000

3 820 000

3 820 000

1 430 000

1 430 000

1 430 000

5 250 000

5 250 000

5 250 000

5 250 000
253 380 000

174 527 196

227 300 000

1 221 183,83

p.m.

5 250 000

222 050 000

2 060 018,98

p.m.

1 430 000

p.m.

98 982 004,83 88 697 195,50

p.m.

3 820 000

p.m.

99 855 906,61 83 140 002,01

152 864 000 213 809 039,11 191 417 859,97
5 250 000
158 114 000 213 809 039,11 191 417 859,97
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18 03 03

Europeiska flyktingfonden
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

93 530 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

70 937 335

92 250 000

Genomförande 2009
Betalningar

65 000 000

Åtaganden

Betalningar

99 855 906,61

83 140 002,01

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att inom ramen för strukturåtgärderna finansiera projekt och insatser för mottagande av flyktingar, för
drivna personer och asylsökande som uppfyller villkoren för att erhålla finansiellt stöd från unionen.
Det ska stödja medlemsstaternas ansträngningar att integrera flyktingar och personer som beviljats subsidiärt skydd, samt möj
liggöra för fördrivna personer att själva ta ansvar för sitt liv genom åtgärder på framför allt följande områden:
— Underlätta tillgången till sysselsättning och praktisk utbildning.
— Förvärv av kunskaper om mottagarlandets språk, samhälle, kultur och institutioner.
— Underlätta tillgången till bostäder och till mottagarlandets medicinska och sociala infrastruktur.
— Stöd till personer som har särskilt behov av stöd, såsom flyktingkvinnor, minderåriga som kommer ensamma och offer för
tortyr, inbegripet offer för tvångsabort, kvinnlig könsstympning, tvångssterilisering och våldtäkt.
— Integrering i lokala strukturer och aktiviteter.
— En ökad medvetenhet och förståelse hos allmänheten när det gäller flyktingarnas situation.
— Analys av flyktingarnas situation i unionen.
— Utbildning i jämställdhetsfrågor och frågor rörande skydd av barn för tjänstemän, sjukvårdspersonal och polis vid
flyktingmottagningar.
— Separat inkvartering för ensamstående kvinnor och flickor.
Anslaget ska också stödja frivilliga åtgärder för bördefördelning mellan medlemsstaterna, t.ex. åtgärder för återvändande, mot
tagande och integration i medlemsstaterna av FN-flyktingar från tredjeland och överförande av personer som söker eller åtnju
ter internationellt skydd från en medlemsstat till en annan som beviljar likvärdigt skydd.
En del av detta anslag ska användas för att stödja de medlemsstater som i direkt samarbete med FN:s humanitära och andra organ
på frivillig basis utökar vidarebosättningen på ett flexibelt sätt i samband med akuta flyktingsituationer. Fokus kommer att ligga
på de mest utsatta grupperna och fallen, där andra hållbara lösningar inte anses kunna fungera.
Särskild tonvikt ska läggas på fall då anslaget kan användas för att demonstrera en betydande och konkret solidaritetshandling
på EU-nivå som kan tillföra ett mervärde i ett vidare sammanhang när det gäller humanitärt bistånd till ett land eller till en region.
Anslaget ska på kommissionens förslag även få användas för att finansiera gränsöverskridande åtgärder av intresse för hela unio
nen (unionsåtgärder) när det gäller asylpolitik och åtgärder för fondens målgrupp, i synnerhet för att ge lämpligt stöd avseende
medlemsstaternas gemensamma insatser för att ta fram, utbyta och främja goda arbetsrutiner samt inrätta effektiva samarbets
strukturer som ska höja beslutens kvalitet.
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Anslaget ska även täcka tidigare åtaganden för Europeiska flyktingfonden I och II, som även omfattar frivilligt återvändande.

Detta anslag är också avsett att finansiera unionsåtgärder för insamling av uppgifter för samarbete och utbyte av bästa praxis
bland barnomsorgspersonal på slutna interneringsläger för asylsökande och invandrare.

Det ska inrättas en solidaritetsmekanism för att underlätta frivillig omplacering av flyktingar och personer som åtnjuter inter
nationellt skydd, från EU-medlemsstater, där invandringstrycket är hårt, till andra medlemsstater. Mekanismen skulle inrättas på
unionsnivå och kommer att tas i drift på försöksbasis så att den i slutändan kan tillämpas inom ramen för ett gemensamt euro
peiskt asylsystem. Medlemsstaterna skulle fritt fastställa urvalsprocessens samtliga aspekter på frivillig basis. Kommissionen
skulle ange ramen, utarbeta riktlinjer, främja deltagande och underlätta förvaltning och samordning.

Mekanismen ska fastställas i enlighet med Europeiska rådets slutsatser av den 18 och 19 juni 2009. I slutsatserna anges det att
det mot bakgrund av den aktuella humanitära krissituationen är nödvändigt att utan dröjsmål fastställa och genomföra åtgär
der. Europeiska rådet efterlyste en samordning av frivilliga åtgärder för intern fördelning av de personer som beviljats interna
tionellt skydd i de medlemsstater som utsätts för ett särskilt och oproportionerligt tryck och mycket sårbara personer. Det
välkomnade kommissionens avsikt att ta initiativ i detta avseende, med ett pilotprojekt som inledande åtgärd.

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för
perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar och om upp
hävande av rådets beslut 2004/904/EG (EUT L 144, 6.6.2007, s. 1).

Europaparlamentets och rådets beslut nr 458/2010/EU av den 19 maj 2010 om ändring av beslut nr 573/2007/EG om inrät
tande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 och om avskaffande av finansieringen av vissa gemenskapsåtgär
der samt om nya gränser för högsta tillåtna finansiering (EUT L 129, 28.5.2010, s. 1).

Referensrättsakter

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 2 maj 2005 om inrättande av ett ramprogram för soli
daritet 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 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 pro
grammet 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).
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18 03 04

Katastrofinsatser vid massiv tillströmning av flyktingar
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

9 850 000

Anslag 2010

Betalningar

5 236 984

Åtaganden

9 800 000

Genomförande 2009
Betalningar

7 840 000

Åtaganden

6 069 040,00

Betalningar

12 285 632,00

Anmärkningar
Vid en plötslig och massiv tillströmning av flyktingar eller fördrivna personer ska man med hjälp av denna artikel kunna genom
föra katastrofinsatser på följande områden:
— Mottagande och inkvartering.
— Tillhandahållande av förnödenheter.
— Medicinsk, psykologisk eller annan hjälp, i synnerhet till minderåriga, inbegripet specialiststöd till kvinnor och flickor som
utsatts för olika slags trakasserier och kriminella handlingar (våldtäkt, annat våld eller särskilda former av tortyr, såsom
tvångsabort, kvinnlig könsstympning och tvångssterilisering) eller som lidit skada till följd av dåliga flyktingförhållanden.
— Bidrag för personal och förvaltning som krävs för att ta emot personerna och genomföra åtgärderna.
— Expertuppdrag och kompletterande tekniskt stöd för identifieringen av fördrivna personer.
— Kostnader för logistik och transport.
Enligt bestämmelserna får nödåtgärder även vidtas för att hantera särskilt brådskande situationer vid massiv inströmning av tred
jelandsmedborgare som ansöker om internationellt skydd till vissa gränspassager, om detta medför exceptionellt stort och bråd
skande tryck på den berörda medlemsstatens mottagningsförmåga, asylsystem eller infrastruktur som kan innebära fara för livet,
välbefinnandet eller rätten till skydd enligt unionslagstiftningen.
Åtgärderna får gälla högst sex månader. Utöver de åtgärder som nämns ovan kan nödåtgärder även avse rättslig och språklig
hjälp, översättning och tolkning, information om ursprungslandet eller råd från sakkunniga samt andra åtgärder som bidrar till
att snabbt identifiera vilka människor som kan behöva internationellt skydd och till en rättvis och effektiv behandling av
asylansökningar.
Rättslig grund
Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av för
drivna 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).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för
perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar och om upp
hävande av rådets beslut 2004/904/EG (EUT L 144, 6.6.2007, s. 1).
Referensrättsakter
Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 2 maj 2005 om inrättande av ett ramprogram för soli
daritet och hantering av migrationsströmmar för perioden 2007–2013 (KOM(2005) 123 slutlig).
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18 03 05

Europeiska migrationsnätverket
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

7 500 000

4 189 588

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

7 500 000

6 750 000

Åtaganden

Betalningar

6 842 068,69

4 624 826,36

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera inrättandet av Europeiska migrationsnätverket som ska ge unionen och medlemsstaterna
objektiv, tillförlitlig och jämförbara uppgifter om migration och asyl.
Sådan information kommer att innehålla statistik om antalet personer som söker asyl i EU:s medlemsstater, specificerat per med
lemsstat, antalet godkända respektive avslagna ansökningar, skälen för avslag etc.
Rättslig grund
Rådets beslut 2008/381/EG av den 14 maj 2008 om inrättande av ett europeiskt migrationsnätverk (EUT L 131, 21.5.2008,
s. 7).
18 03 06

Förberedande åtgärd – Slutförande av tredjelandsmedborgares integration
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

p.m.

p.m.

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

774 000

Betalningar

0,—

1 146 892,21

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
18 03 07

Slutförande av Argo
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

p.m.

p.m.

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

600 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

302 128,06

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Rättslig grund
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).
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18 03 09

Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

131 500 000

Anslag 2010

Betalningar

85 696 110

Åtaganden

110 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

70 000 000

Åtaganden

Betalningar

98 982 004,83

88 697 195,50

Anmärkningar
Med tanke på det allmänna målet att stödja medlemsstaternas insatser för att tredjelandsmedborgare ska kunna uppfylla kraven
för bosättning och underlätta deras integration i samhällena i EU enligt de gemensamma grundläggande principerna för poli
tiken för integration av invandrare i Europeiska unionen som antogs av rådet i november 2004 och parlamentets resolution av
den 6 juli 2006 om strategier och metoder för integration av invandrare inom Europeiska unionen, kommer detta anslag att
stödja följande åtgärder:
— Underlätta utveckling och genomförande av mottagningsrutiner som är relevanta för och stödjer integrationsprocessen för
tredjelandsmedborgare.
— Utveckla och genomföra integrationsprocessen för tredjelandsmedborgare i medlemsstaterna.
— Öka medlemsstaternas kapacitet att utveckla, genomföra, övervaka och utvärdera politik och åtgärder för integration av
tredjelandsmedborgare.
— Utbyta information och goda arbetsmetoder, och samarbeta inom och mellan medlemsstaterna för att utveckla, genom
föra, övervaka och utvärdera politik och åtgärder för integration av tredjelandsmedborgare som bl.a. kan bidra till att
minska sysselsättningsskillnaderna mellan invandrare och andra personer, förbättra invandrares deltagande i utbildnings
åtgärder och deras utbildningsresultat, främja invandrarkvinnors utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter, språk- och
introduktionsprogram, hälsovård, bostäder samt boende i städer och dessutom öka invandrares deltagande i samhällslivet.
På kommissionens initiativ är anslaget också avsett att täcka gränsöverskridande åtgärder eller åtgärder av intresse för hela unio
nen (unionsåtgärder) avseende immigration och integrationspolitik.
Rättslig grund
Rådets beslut 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare
under perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar
(EUT L 168, 28.6.2007, s. 18).
Referensrättsakter
Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 2 maj 2005 om inrättande av ett ramprogram för soli
daritet och hantering av migrationsströmmar för perioden 2007–2013 (KOM(2005) 123 slutlig).
Kommissionens beslut 2008/457/EG av den 5 mars 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut 2007/435/EG om inrät
tande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna pro
grammet 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).

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/721

KOMMISSIONEN
AVDELNING 18 — ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA
KAPITEL 18 03 — MIGRATION – ALLMÄN INVANDRINGS- OCH ASYLPOLITIK (forts.)

18 03 11

Eurodac
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

1 500 000

Åtaganden

952 179

Genomförande 2009
Betalningar

2 000 000

Åtaganden

1 900 000

Betalningar

2 060 018,98

1 221 183,83

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med skapandet av en central enhet för Eurodacsystemet och dess funktion.
Eventuella inkomster från Islands, Norges, Schweiz och Liechtensteins (1) bidrag, som förs upp under punkt 6 3 1 2 i inkomst
beräkningen, kan medföra avsättning av ytterligare anslag enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d 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).
Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 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 50,
25.2.2003, s. 1).
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).

18 03 14

Europeisk byrå för samarbete i asylfrågor

18 03 14 01

Europeisk byrå för samarbete i asylfrågor – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

18 03 14 01

5 565 000

Anslag 2010

Betalningar

5 565 000

Reserver (40 02 41)
Totalt

5 565 000

5 565 000

Åtaganden

Genomförande 2009

Betalningar

p.m.

p.m.

3 820 000

3 820 000

3 820 000

3 820 000

Åtaganden

Betalningar

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka byråns utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
(1) Protokollet håller på att ratificeras.
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Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 decem
ber 2002 om rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budgetförordningen utgör inkomster som avsatts
för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Eventuella inkomster från Islands, Norges, Schweiz och Liechtensteins bidrag (1), som förs upp under punkt 6 3 1 3 i inkomst
beräkningen, kan medföra avsättning av ytterligare anslag enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Byråns tjänsteförteckning återfinns i delen ”Personal i tjänsteförteckningen” i avsnitt III – Kommissionen (volym 3).
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).

18 03 14 02

Europeisk byrå för samarbete i asylfrågor – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

18 03 14 02

2 435 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

1 200 000

Reserver (40 02 41)
Totalt

2 435 000

1 200 000

Genomförande 2009

Betalningar

p.m.

p.m.

1 430 000

1 430 000

1 430 000

1 430 000

Åtaganden

Betalningar

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka byråns driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3).
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Eventuella inkomster från Islands, Norges, Schweiz och Liechtensteins bidrag (1), som förs upp under punkt 6 3 1 3 i inkomst
beräkningen, kan medföra avsättning av ytterligare anslag enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen
Unionens bidrag för 2011 uppgår till totalt 8 000 000 EUR.
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).
(1) Protokollet håller på att ratificeras.
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AVDELNING 18 — ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA
KAPITEL 18 03 — MIGRATION – ALLMÄN INVANDRINGS- OCH ASYLPOLITIK (forts.)

18 03 15

Pilotprojekt – kontakt- och diskussionsnätverk för särskilt utvalda kommuner och lokala myndigheter när det gäller erfa
renheter och bästa praxis avseende vidarebosättning och integration av flyktingar
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 500 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

750 000

Anmärkningar
Ny punkt
Det främsta syftet med detta pilotprojekt är att inrätta ett nätverk för kontakter och diskussioner mellan vissa utvalda kommu
ner och lokala myndigheter – i medlemsstater som just har inlett ett vidarebosättningsprogram eller som önskar delta i en nära
framtid, och i medlemsstater som har lång erfarenhet av vidarebosättningsfrågor, med utnyttjande av de erfarenheter som har
gjorts av UNHCR och icke-statliga organisationer och bästa praxis i frågor avseende vidarebosättning och reintegration av flyk
tingar. Pilotprojektet omfattar följande åtgärder:
— Kartläggning av kommuner eller lokala myndigheter i medlemsstater som just har inlett vidarebosättningsprogram (t.ex.
Portugal och Rumänien) eller som inom kort kommer att inleda sådana program (t.ex. Spanien) och fastställande av möten
med utvalda kommuner eller lokala myndigheter i vidarebosättningsländer (t.ex. Förenade kungariket och Nederländerna)
i syfte att stärka ”nya” vidarebosättningsprogram som måste vara hållbara och uppfylla vissa kvalitetskrav.
— Kartläggning av kommuner eller lokala myndigheter eller icke-statliga organisationer i medlemsstater som ännu inte deltar
i vidarebosättningsprogram, men som önskar delta i nätverket som ett led i ett framtida deltagande i programmen.
— Hållande av möten med representanter för de särskilt utvalda deltagande lokala myndigheterna och kommunerna, tillsam
mans med UNHCR, berörda icke-statliga organisationer och företrädare för flyktingar som varit föremål för vidarebosätt
ning, i syfte att fastställa de verksamheter som ska utvecklas gemensamt, inbegripet besök, erfarenhetsutbyte,
utbildningsinsatser, tematiska möten som fokuserar på frågor såsom bostäder, utbildning, sysselsättning etc.
— Utformning av en metod för insamling av uppgifter från de berörda parterna om förfaranden, vilken typ av kontroll som
föregår vidarebosättningen, vilken typ av uppgifter som samlas in om de flyktingar som ska vidarebosättas (inbegripet frå
gor som rör kultur, hälsa och utbildning samt mat), infrastruktur, personal, logi, mottagande, åtgärder som vidtas efter vida
rebosättningen för att integrera flyktingar, samhällets deltagande i processen, alla typer av ekonomiskt, rättsligt eller
utbildningsrelaterat stöd, den roll som innehas av flyktingar som redan har varit föremål för vidarebosättning inom ramen
för integrationsprocessen, samt samarbete med icke-statliga organisationer.
— Inrättande av en arbetsgrupp med nödvändiga personalresurser och tekniska resurser, som ska organisera projektets prak
tiska frågor och i synnerhet anordna nödvändiga möten, samla in tillgängliga uppgifter, skapa en webbsida och fylla den
med innehåll för att därmed öka informationsutbyte mellan de parter som ingår i vidarebosättningsprocessen samt skapa
länkar till andra befintliga projekt och/eller webbsidor som behandlar frågan om vidarebosättning. Genom denna webb
sida kommer det också att bli möjligt att systematiskt tillgängliggöra information om redan hållna eller kommande möten
mellan kommuner eller lokala myndigheter för alla berörda parter.
— Systematisering av de uppgifter som samlas in av arbetsgruppen, som ska sprida dem som underlag för diskussionen i nät
verket, så att man kan dra slutsatser om bästa praxis.
— Erfarenheterna från pilotprojektet kommer att registreras och överlämnas till vidarebosättningsenheten vid Europeiska
byrån för samarbete i asylfrågor, så snart denna enhet har inrättats.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 18 — ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

KAPITEL 18 04 — MEDBORGARSKAP OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

MEDBORGARSKAP OCH
GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHE
TER

18 04 01

Pilotprojekt – Slutförande av
åtgärder för att motverka våld
mot barn, ungdomar och kvinnor 3.1

p.m.

Förberedande åtgärd – Slutfö
rande av förberedande åtgärd för
att stödja det civila samhället i
de nya medlemsstaterna
3.1

p.m.

3.1

Europeiskt centrum för övervak
ning av rasism och främlingsfient
lighet – Bidrag till avdelning 3
3.1

18 04 05

Europeiska unionens byrå för
grundläggande rättigheter

18 04 05 01

Europeiska centrumet för över
vakning av rasism och främlings
fientlighet – Bidrag till
avdelningarna 1 och 2

18 04 05 02

18 04 05 03

18 04 05 04

Genomförande 2009

BR

18 04

18 04 04

Anslag 2010

Betalningar

476 089

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

2 300 000

30 180,35

1 231 676,16

p.m.

p.m.

150 000

0,—

446 814,57

—

—

—

—

112 698,24

112 698,24

—

—

—

—

107 689,43

107 689,43

13 830 000 11 540 301,76

8 627 051,76

Europeiska unionens byrå för
grundläggande rättigheter –
Bidrag till avdelningarna 1 och 2

3.1

14 045 000

14 045 000

13 830 000

Europeiska unionens byrå för
grundläggande rättigheter –
Bidrag till avdelning 3

3.1

5 955 000

5 955 000

5 270 000

20 000 000

20 000 000

19 100 000

19 100 000 17 000 000,— 12 750 000,—

Artikel 18 04 05 – Delsumma

5 270 000

5 239 310,57

3 902 560,57

18 04 06

Medborgarskap och
grundläggande rättigheter

3.1

13 800 000

11 426 148

13 800 000

12 990 000 14 200 000,—

18 04 07

Kampen mot våld (Daphne)

3.1

20 000 000

15 234 864

18 000 000

14 000 000 17 797 120,— 10 035 930,95

18 04 08

Förberedande åtgärd –
Europeiskt samarbete mellan
nationella och internationella
myndigheter med ansvar för
barns rättigheter och de civila
samhällsorganisationer som
främjar och skyddar barns
rättigheter

3.1

p.m.

Pilotprojekt – Införande i EU av
mekanism för snabb varning då
barn bortförts eller försvunnit

3.1

p.m.

Förberedande åtgärd –
Enhetliggöra medlemsstaternas
lagstiftning om könsbetingat
våld och våld mot barn

3.1

p.m.

18 04 09

18 04 10

p.m.

8 931 488,38

p.m.

p.m.

0,—

86 496,10

280 000

p.m.

p.m.

0,—

180 434,75

186 000

p.m.

0,—

66 486,48

1 000 000

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/725

KOMMISSIONEN
AVDELNING 18 — ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA
KAPITEL 18 04 — MEDBORGARSKAP OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt
18 04 11

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

Pilotprojekt – EU-täckande
metod för framtagande av fakta
baserade strategier för barns
rättigheter
3.1
Kapitel 18 04 – Totalt

18 04 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

2 000 000

1 000 000

55 800 000

48 603 101

Åtaganden

50 900 000

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

49 540 000 49 027 300,35 33 729 327,39

Pilotprojekt – Slutförande av åtgärder för att motverka våld mot barn, ungdomar och kvinnor
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

476 089

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

2 300 000

Åtaganden

Betalningar

30 180,35

1 231 676,16

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 som avsätts för särskilda ändamål i enlighet med bestäm
melserna i artikel 18.1 d 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 293/2000/EG av den 24 januari 2000 om att anta ett program för gemenskapens insat
ser (Daphne-programmet) (2000–2003) för förebyggande åtgärder i kampen mot våld mot barn, ungdomar och kvinnor
(EGT L 34, 9.2.2000, s. 1).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 803/2004/EG av den 21 april 2004 om antagande av ett gemenskapens handlings
program (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).
Pilotprojekt i den mening som avses i artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med
budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
18 04 04

Förberedande åtgärd – Slutförande av förberedande åtgärd för att stödja det civila samhället i de nya medlemsstaterna
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

p.m.

p.m.

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

150 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

446 814,57

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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KAPITEL 18 04 — MEDBORGARSKAP OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER (forts.)

18 04 05

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

18 04 05 01

Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

Åtaganden

Betalningar

112 698,24

112 698,24

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd att täcka byråns utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Centrumet ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa
utgifter.
Om centrumet begär det, ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för
driftsutgifter och administrativa utgifter.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Centrumets tjänsteförteckning återfinns i delen ”Personal i tjänsteförteckningen” i avsnitt III – Kommissionen (volym 3).
Den 1 mars 2007 ersattes Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet av Europeiska unionens byrå
för grundläggande rättigheter som blev dess rättsliga efterträdare och övertog centrumets rättigheter och skyldigheter, finan
siella åtaganden, skulder och anställningskontrakt enligt artikel 23.4 i förordning (EG) nr 168/2007.
Se punkterna 18 04 05 03 och 18 04 05 04.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1035/97 av den 2 juni 1997 om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och
främlingsfientlighet (EGT L 151, 10.6.1997, s. 1).
18 04 05 02

Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

Åtaganden

107 689,43

Betalningar

107 689,43

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för det europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, som
har till uppgift att kritiskt granska och bedöma dessa företeelser inom unionen, analysera orsakerna till rasism och främlings
fientlighet samt utarbeta förslag som ska läggas fram för unionens institutioner och medlemsstaterna.
Detta anslag ska täcka de av centrumets driftsutgifter som rör arbetsprogrammet (avdelning 3).
Centrumet ska även skapa en dokumentationssamling som är öppen för allmänheten, inrätta och samordna ett europeiskt nät
verk för information om rasism och främlingsfientlighet (Raxen) samt uppmuntra anordnandet av regelbundna
rundabordskonferenser.
Centrumet ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa
utgifter.
Om centrumet begär det, ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för
driftsutgifter och administrativa utgifter.
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KAPITEL 18 04 — MEDBORGARSKAP OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER (forts.)

18 04 05 (forts.)
18 04 05 02 (forts.)

De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Den 1 mars 2007 ersattes Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet av Europeiska unionens byrå
för grundläggande rättigheter som blev dess rättsliga efterträdare och övertog centrumets rättigheter och skyldigheter, finan
siella åtaganden, skulder och anställningskontrakt enligt artikel 23.4 i förordning (EG) nr 168/2007.
Se punkterna 18 04 05 03 och 18 04 05 04.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1035/97 av den 2 juni 1997 om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och
främlingsfientlighet (EGT L 151, 10.6.1997, s. 1).
18 04 05 03

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

14 045 000

Anslag 2010

Betalningar

14 045 000

Åtaganden

13 830 000

Genomförande 2009
Betalningar

13 830 000

Åtaganden

11 540 301,76

Betalningar

8 627 051,76

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka byråns utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Eventuella inkomster från kandidatländernas och i förekommande fall de potentiella kandidatländernas i västra Balkan delta
gande i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till för
fogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Byråns tjänsteförteckning återfinns i delen ”Personal i tjänsteförteckningen” i avsnitt III – Kommissionen (volym 3).
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 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 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.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1035/97 av den 2 juni 1997 om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och
främlingsfientlighet (EGT L 151, 10.6.1997, s. 1).
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).
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18 04 05 (forts.)

18 04 05 04

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

5 955 000

Anslag 2010

Betalningar

5 955 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

5 270 000

5 270 000

Åtaganden

5 239 310,57

Betalningar

3 902 560,57

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka driftsutgifterna (avdelning 3) för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, som
ansvarar för att ge stöd och sakkunskap i fråga om grundläggande rättigheter till berörda EU-institutioner och myndigheter i
medlemsstaterna i samband med genomförandet av EU:s lagstiftning, för att hjälpa dem att till fullo respektera de grundläg
gande rättigheterna när de vidtar åtgärder eller utformar handlingsplaner inom sina behörighetsområden.
Byrån kan förväntas fullgöra följande målsättningar och uppgifter:
— Ge handräckning till EU-institutionerna och till medlemsstaterna.
— Främja upprättandet av nätverk mellan aktörerna samt en europeisk dialog.
— Främja och sprida information samt bidra till ökad medvetenhet, på så sätt att frågan om grundläggande rättigheter till
mäts ökad uppmärksamhet.
— En effektivt fungerande förvaltningsstruktur och ett effektivt genomförande av verksamheten.
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Eventuella inkomster från kandidatländernas och i förekommande fall ländernas i 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 18.1 d i budgetförordningen.
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 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 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.
Unionens bidrag för 2011 uppgår till totalt 20 000 000 EUR.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1035/97 av den 2 juni 1997 om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och
främlingsfientlighet (EGT L 151, 10.6.1997, s. 1).
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).
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Medborgarskap och grundläggande rättigheter
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

13 800 000

Anslag 2010

Betalningar

11 426 148

Åtaganden

13 800 000

Genomförande 2009
Betalningar

12 990 000

Åtaganden

14 200 000,00

Betalningar

8 931 488,38

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att ge stöd inom följande områden:
— Inom EU utveckla ett samhälle som bygger på respekten för de grundläggande rättigheter som avses i artikel 6 i fördraget
om Europeiska unionen, däribland de rättigheter som följer av unionsmedborgarskapet.
— Stödja det civila samhället och uppmuntra en öppen, transparent och regelbunden dialog med detta om grundläggande
rättigheter.
— Bekämpa rasism, främlingsfientlighet och antisemitism och främja bättre förståelse mellan olika trosinriktningar och kul
turer samt öka toleransen inom hela unionen.
— Förbättra kontakterna, informationsutbytet och nätverksarbetet mellan domstolar, rättsliga och administrativa myndighe
ter samt rättstillämparna, bland annat genom stöd till rättslig fortbildning för att öka den ömsesidiga förståelsen mellan
dessa myndigheter och rättstillämparna.
Anslaget är särskilt avsett att täcka utgifterna för följande åtgärder:
— Särskilda åtgärder som vidtas av kommissionen, till exempel undersökningar och forskning; opinionsundersökningar; fast
ställande av indikatorer och gemensamma metoder; insamling, bearbetning och spridning av uppgifter och statistik; semi
narier, konferenser och expertmöten; offentliga kampanjer och evenemang; utveckling och underhåll av webbplatser;
utarbetande och spridning av informationsmateriel; stöd till och förvaltning av nätverk bestående av nationella experter
samt analys-, övervaknings- och utvärderingsverksamhet.
— Särskilda gränsöverskridande program av unionsintresse som läggs fram av minst tre medlemsstater i enlighet med de vill
kor som anges i de årliga arbetsprogrammen.
— Stöd till verksamhet inom icke-statliga organisationer eller andra organ vars målsättningar är av allmänt europeiskt intresse
i överensstämmelse med de allmänna målen för programmet och i enlighet med de villkor som anges i de årliga arbets
programmen, inbegripet verksamhet som avser upprättande av nätverk mellan icke-statliga organisationer som främjar bar
nets rättigheter.
— Ett administrativt anslag för att samfinansiera utgifter för det ständiga arbetet vid de europeiska författningsdomstolarnas
konferens och sammanslutningen av de högsta förvaltningsdomstolarna i Europeiska unionen, som för vissa databaser som
ger ett unionsperspektiv på nationella domar avseende tillämpningen av unionsrätten, i den mån utgifterna främjar ett mål
av gemensamt europeiskt intresse och har uppkommit i samband med utbyte av åsikter och erfarenheter av medlemmar
nas praxis, organisation och yrkesutövning inom rättsväsendet eller i rådgivande verksamhet avseende unionsrätten.
Anslaget är också avsett att finansiera en upplysningskampanj som avser unionens antidiskrimineringslagstiftning.
Syftet med detta anslag är också att främja och stödja Europeiska unionens insats avseende fängelseförhållanden, vilken är ett
svar på det tillstånd av förfall som råder i många fängelser i medlemsstaterna och de intagnas svåra förhållanden, särskilt till
följd av överbeläggning.
Syftet är också att täcka utgifterna för
— utbyte av god praxis mellan offentliga, private och ideella organisationer som verkar inom denna sektor i EU:s
medlemsstater,
— åtgärder för stöd (t.ex. jämförande studier i unionen) till unionens insats på detta viktiga område, i enlighet med de åtgär
der som kommissionen enligt handlingsplanen från Stockholm ska vidta (framläggande av en grönbok om fängelseförhål
landena i unionen under våren 2011).
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Rättslig grund
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.
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 slutlig).

18 04 07

Kampen mot våld (Daphne)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

20 000 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

15 234 864

Genomförande 2009
Betalningar

18 000 000

14 000 000

Åtaganden

Betalningar

17 797 120,00

10 035 930,95

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att stödja följande områden:
— Bidra till att skydda barn, ungdomar och kvinnor mot alla typer av våld och uppnå en hög nivå av hälsoskydd, välbefin
nande och social sammanhållning.
— Bidra till att utveckla unionens politik, i synnerhet avseende barn, ungdomar och kvinnor, och särskilt insatser för allmän
hälsan, mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan könen, åtgärder som avser barns rättigheter, kamp mot människosmugg
ling och sexuellt utnyttjande.
Detta anslag är särskilt avsett att täcka utgifterna för följande åtgärder:
— Särskilda åtgärder som vidtas av kommissionen, till exempel undersökningar och forskning; opinionsundersökningar; fast
ställande av indikatorer och gemensamma metoder; insamling, bearbetning och spridning av uppgifter och statistik; semi
narier, konferenser och expertmöten; anordnande av offentliga kampanjer och evenemang; utveckling och underhåll av
webbplatser; utarbetande och spridning av informationsmaterial; stöd till och förvaltning av nätverk bestående av natio
nella experter samt analys-, övervaknings- och utvärderingsverksamhet.
— Särskilda gränsöverskridande program av unionsintresse som läggs fram av minst tre medlemsstater i enlighet med de vill
kor som anges i de årliga arbetsprogrammen.
— Stöd till verksamhet inom icke-statliga organisationer eller andra organ vilkas målsättningar är av allmänt europeiskt
intresse avseende de allmänna målen för programmet i enlighet med de villkor som anges i de årliga arbetsprogrammen.
— Skydd av barn, ungdomar och kvinnor mot alla typer av våld, sexuellt utnyttjande i kommersiellt syfte, människohandel
och annat utnyttjande, våld i skolorna och ungdomsbrottslighet, och främjande av rehabilitering av offer för sådana
missförhållanden.
— Genomförande av informationskampanjer för bekämpning av pedofili, människohandel, sexuellt utnyttjande, tvångsabort,
kvinnlig könsstympning, tvångssterilisering och tvångsäktenskap samt för bekämpning av ungdomsbrottslighet.
— Främjande av inrättandet av instrument som uppmuntrar till rapportering av våld mot kvinnor, barn och ungdomar samt
olika former av handel med kvinnor för sexuellt utnyttjande.
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— Pilotprojekt och bidrag till organisationer som i syfte att skydda barn och bekämpa pedofili på Internet utformar och/eller
vidtar åtgärder för att förhindra att material och bilder som omfattar barnpornografi eller som innebär en kränkning av
den mänskliga värdigheten cirkulerar på Internet.
— Utbyte av bästa praxis när det gäller åtgärder för att hantera våld i skolorna, åtgärder för att förebygga och bekämpa ung
domsbrottslighet, stöd till relevanta initiativ från icke-statliga organisationer och gränsöverskridande samarbete, pilotpro
jekt på lokal och regional nivå samt nätverkssamarbete mellan myndigheter som är ansvariga för att hantera fall av
ungdomsbrottslighet.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 som avsätts för särskilda ändamål enligt bestämmelserna
i artikel 18.1 d 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 och i förekommande fall ländernas i 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 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 779/2007/EG av den 20 juni 2007 om inrättande för perioden 2007–2013 av ett sär
skilt program för att förebygga och bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor och för att skydda våldsoffer och riskgrup
per (Daphne III-programmet) som en del av det allmänna programmet Grundläggande rättigheter och rättvisa (EUT L 173,
3.7.2007, s. 19).
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 slutlig).

18 04 08

Förberedande åtgärd – Europeiskt samarbete mellan nationella och internationella myndigheter med ansvar för barns rät
tigheter och de civila samhällsorganisationer som främjar och skyddar barns rättigheter
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

86 496,10

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Detta anslag är avsett att förbereda genomförandet av unionens strategi för barnets rättigheter, i enlighet med kommissionens
meddelande ”Mot en europeisk strategi för barnets rättigheter” (KOM(2006) 367 slutlig), såsom
— samordning av åtgärder som vidtas inom EU för att bekämpa fattigdom bland barn,
— alla direkta åtgärder för att undvika social utslagning av barn, handel med barn och barnpornografi på Internet.
Detta anslag kan även användas för alla andra förberedande åtgärder som behövs för att uppnå ovan nämnda mål.
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Rättslig grund
Kommissionens meddelande av den 4 juli 2006 ”Mot en europeisk strategi för barnets rättigheter” (KOM(2006) 367 slutlig).
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
18 04 09

Pilotprojekt – Införande i EU av mekanism för snabb varning då barn bortförts eller försvunnit
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

280 000

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

180 434,75

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Syftet med denna budgetpost är att inrätta en mekanism som går under namnet ”Amber alert” (USA och Grekland) eller ”AlerteEnlèvement” (Frankrike) i hela unionen, varvid samverkan över gränserna måste säkerställas.
Efter den framgångsrika användningen i Frankrike och Grekland (samt även i USA och Kanada) av system som varnar allmän
heten då barn har bortförts (och/eller försvunnit) och då barns hälsa eller liv står på spel, skulle kommissionen vilja hjälpa med
lemsstaterna att införa liknande mekanismer. Förutsatt att alla medlemsstater inför sådana mekanismer och att det införs
kommunikationssystem skulle det bli möjligt och enklare att lösa gränsöverskridande fall.
Budgetposten är avsedd att finansiera de tilläggskostnader som genomförandet av denna mekanism skulle kunna medföra. Det
rör sig t.ex. om kostnader för inrättande av kontaktpunkter som är tillgängliga dygnet runt, sju dagar i veckan, kostnadsfria tele
fonlinjer och informationstekniknät.
Rättslig grund
Pilotprojekt i den mening som avses i artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med
budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
18 04 10

Förberedande åtgärd – Enhetliggöra medlemsstaternas lagstiftning om könsbetingat våld och våld mot barn
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

186 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

1 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

66 486,48

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Detta anslag är avsett att finansiera en förberedande åtgärd som ger form åt de insatser som EU har gjort för att främja åtgärder
för att förebygga och bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor, i syfte att garantera en enhetlig lagstiftning på området
i samtliga medlemsstater. Följande mål kommer att eftersträvas:
— Analys av gällande lagstiftning i medlemsstaterna om könsbetingat våld som omfattar alla typer av våld: våld i hemmet,
sexuellt våld, prostitution och människohandel, kvinnlig könsstympning och hedersbrott.
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— Analys av aktuella brister i tillämpningen av gällande lagstiftning om könsbetingat våld i var och en av medlemsstaterna.
— Genomföra en process på EU-nivå för att harmonisera lagstiftningen om könsbetingat våld genom ett lagstiftningsförslag
för att bekämpa och minska det könsbetingade våldet inom unionen.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
18 04 11

Pilotprojekt – EU-täckande metod för framtagande av faktabaserade strategier för barns rättigheter
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

2 000 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 000 000

Anmärkningar
Ny punkt
På unionsnivå finns det avsevärda brister och hinder när det gäller insamlingen av statistiska uppgifter om barn, som är både
tillförlitliga och jämförbara. Därför är det nödvändigt att utveckla en metod för att ta fram indikatorer som särskilt avser barn.
Pilotprojektet syftar till följande:
— Insamling av statistiska uppgifter och bästa praxis om barn.
— Främja informationsutbyte, inrätta bästa praxis och offentliggöra en översikt över det aktuella läget i de 27
medlemsstaterna.
— Inrätta en kunskapsdatabas om barns rättigheter som gör det möjligt för unionsinstitutioner och medlemsstaterna att
anpassa sin politik på grundval av en gemensam kunskapsbas.
— Analysera gällande lagstiftning i medlemsstaterna om skydd av barns rättigheter.
— Ta fram jämförbara indikatorer (kvantitativa och kvalitativa) och riktmärken i syfte att göra uppgifterna på EU-nivå
om barn mer jämförbara, objektiva och tillförlitliga när det gäller
— fattigdom bland barn och social utslagning,
— utnyttjande, sexuella övergrepp på barn och barnpornografi,
— våld i hemmen,
— sexturism,
— internationellt bortförande av barn som är föremål för vårdnadstvister,
— barn med funktionshinder, politik till stöd för funktionshindrade och problem,
— handel med barn,
— könsdiskriminering (kvinnlig könsstympning, hedersbrott, tvångsäktenskap),
— ätstörningar,
— missbruk (alkohol, tobak, narkotika, läkemedel),
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— försvunna barn,
— barn utan åtföljande vuxen,
— risk för beteendestörningar och andra psykologiska störningar till följd av användningen av ny teknik,
— ungdomsbrottslighet.
— Barns deltagande och hörande av barn.
— Ta fram en metod för deltagande och rådgivning på EU-nivå som a) gör det möjligt för barn att få någon som
lyssnar på dem och b) säkerställer barnens konstruktiva och effektiva deltagande i de beslut som rör dem, vilket
anges i artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter.
— Ta fram barnvänliga kommunikations- och informationssystem i syfte att göra EU:s åtgärder kända på ett sätt som
är anpassat till de yngsta i samhället.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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KAPITEL 18 05 — SÄKERHET OCH SKYDD AV FRIHETER
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

18 05

SÄKERHET OCH SKYDD AV
FRIHETER

18 05 01

Samarbetsprogram i rättsliga
och inrikes frågor – Avdel
ning VI

18 05 01 01

Slutförande av samarbetsprogram
i rättsliga och inrikes frågor, samt
Agisprogrammet

3.1

p.m.

p.m.

p.m.

Slutförande av Erasmus för
domare (utbytesprogram för
domarkåren)

3.1

—

—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

18 05 01 03

Genomförande 2009

BR

Artikel 18 05 01 – Delsumma

Betalningar

3 000 000

3 415 720,50

0,—

7 598,04

3 000 000

4 123,23

3 423 318,54

1 250 000,—

1 250 000,—

1 250 000,—

1 250 000,—

0,—

380 335,02

p.m.

Europeiska polisbyrån (Europol)

18 05 02 01

Europeiska polisbyrån – Bidrag
till avdelningarna 1 och 2

3.1

63 712 000

63 712 000

59 989 000

59 989 000

18 05 02 02

Europeiska polisbyrån – Bidrag
till avdelning 3

3.1

19 757 000

19 757 000

19 735 150

19 735 150

83 469 000

83 469 000

79 724 150

79 724 150

18 05 04

Förberedande åtgärd –
Slutförande av förberedande
åtgärder för offer för
terroristhandlingar

18 05 05

Europeiska polisakademin

18 05 05 01

Europeiska polisbyrån – Bidrag
till avdelningarna 1 och 2

3.1

3.1

p.m.

3 931 000,—

2 800 000,—

3 927 000

4 000 000

4 000 000

3 931 000,—

2 800 000,—

4 073 000

4 073 000

3 800 000

3 800 000

4 869 000,—

3 600 000,—

Artikel 18 05 05 – Delsumma

7 575 000

7 575 000

7 800 000

7 800 000

8 800 000,—

6 400 000,—

Reserver (40 02 41)

425 000

425 000

8 000 000

8 000 000

7 800 000

7 800 000

8 800 000,—

6 400 000,—

1 000 000

0,—

1 608 199,29

0,—

305 988,98

9 611 691,25

3.1

3 502 000

425 000

425 000

3 927 000

p.m.

4 000 000

Europeiska polisakademin –
Bidrag till avdelning 3

3 502 000

p.m.

4 000 000

Reserver (40 02 41)

18 05 05 02

p.m.

Betalningar

4 123,23

18 05 02

Artikel 18 05 02 – Delsumma

Åtaganden

18 05 06

Pilotprojekt – Slutförande av
kampen mot terrorismen

3.1

p.m.

p.m.

p.m.

18 05 07

Avslutande av mekanismen för
krishanteringskapacitet

3.1

p.m.

p.m.

p.m.

18 05 08

Terrorism – Förebyggande,
beredskap och
konsekvenshantering

3.1

24 100 000

10 950 058

20 420 000

14 600 000

19 470 000,—

Förebyggande och bekämpande
av brott

3.1

109 000 000

47 608 950

85 880 000

55 529 000

70 850 000,— 29 189 757,10

18 05 09

p.m.
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt
18 05 10

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR

Pilotprojekt – Nätverk som ska
slå larm vid oegentligheter som
rör kulturarvet

3.2

Kapitel 18 05 – Totalt

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

224 144 000

Reserver (40 02 41)

149 603 008

425 000

425 000

224 569 000

150 028 008

Åtaganden

Betalningar

1 500 000

Åtaganden

Betalningar

1 500 000

195 324 150

163 153 150 100 374 123,23 52 169 290,18

195 324 150

163 153 150 100 374 123,23 52 169 290,18

18 05 01

Samarbetsprogram i rättsliga och inrikes frågor – Avdelning VI

18 05 01 01

Slutförande av samarbetsprogram i rättsliga och inrikes frågor, samt Agisprogrammet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

p.m.

p.m.

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

3 000 000

Åtaganden

Betalningar

4 123,23

3 415 720,50

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
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 orga
niserad 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 sam
arbetsprogrammet 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 sam
arbetsprogrammet 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 sam
arbete (Agis) (EGT L 203, 1.8.2002, s. 5).
18 05 01 03

Slutförande av Erasmus för domare (utbytesprogram för domarkåren)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

p.m.

p.m.

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.

Åtaganden

Betalningar

0,—

7 598,04
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Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
18 05 02

Europeiska polisbyrån (Europol)

18 05 02 01

Europeiska polisbyrån – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

63 712 000

63 712 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

59 989 000

59 989 000

Åtaganden

1 250 000,00

Betalningar

1 250 000,00

Anmärkningar
Detta anslag ska täcka byråns utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Byråns tjänsteförteckning återfinns i delen ”Personal i tjänsteförteckningen” i avsnitt III – Kommissionen (volym 3).
Rättslig grund
Rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) (EUT L 121, 15.5.2009,
s. 37).
18 05 02 02

Europeiska polisbyrån – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

19 757 000

Anslag 2010

Betalningar

19 757 000

Åtaganden

19 735 150

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

19 735 150

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka byråns driftsutgifter (avdelning 3).
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Unionens bidrag för 2011 uppgår till totalt 83 469 000 EUR.
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Rättslig grund
Rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) (EUT L 121, 15.5.2009,
s. 37).
18 05 04

Förberedande åtgärd – Slutförande av förberedande åtgärder för offer för terroristhandlingar
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

380 335,02

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
18 05 05

Europeiska polisakademin

18 05 05 01

Europeiska polisbyrån – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

18 05 05 01

Anslag 2010

Betalningar

3 502 000

3 502 000

Reserver (40 02 41)

425 000

425 000

Totalt

3 927 000

3 927 000

Åtaganden

Genomförande 2009

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

4 000 000

4 000 000

3 931 000,00

2 800 000,00

4 000 000

4 000 000

3 931 000,—

2 800 000,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka akademins utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Akademin ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa
utgifter.
Om akademin begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för
driftsutgifter och administrativa utgifter.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Akademins tjänsteförteckning återfinns i delen ”Personal i tjänsteförteckningen” i avsnitt III – Kommissionen (volym 3).
Villkor för att frigöra reserven
Detta belopp kommer att ligga kvar i reserven tills parlamentet har fått tillfredsställande uppgifter om hur dess beslut om
ansvarsfrihet och resolutionen för 2008 kommer att följas upp.
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Rättslig grund
Rådets beslut 2005/681/RIF av den 20 september 2005 om inrättande av Europeiska polisakademin (CEPOL) (EUT L 256,
1.10.2005, s. 63).
18 05 05 02

Europeiska polisakademin – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

4 073 000

4 073 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

3 800 000

3 800 000

Åtaganden

Betalningar

4 869 000,00

3 600 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka akademins driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3).
Akademin ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa
utgifter.
Om akademin begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för
driftsutgifter och administrativa utgifter.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Unionens bidrag för 2011 uppgår till totalt 8 341 000 euro. Ett belopp på 341 000 euro från återanvändning av överskott ska
läggas till det belopp på 8 000 000 euro som tas upp i budgeten.
Rättslig grund
Rådets beslut 2005/681/RIF av den 20 september 2005 om inrättande av Europeiska polisakademin (CEPOL) (EUT L 256,
1.10.2005, s. 63).
18 05 06

Pilotprojekt – Slutförande av kampen mot terrorismen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

p.m.

p.m.

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

1 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

1 608 199,29

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Rättslig grund
Pilotprojekt i den mening som avses i artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med
budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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18 05 07

Avslutande av mekanismen för krishanteringskapacitet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

305 988,98

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens administrativa självständighet enligt artikel 49.6 i budgetförordningen.

18 05 08

Terrorism – Förebyggande, beredskap och konsekvenshantering
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

24 100 000

Anslag 2010

Betalningar

10 950 058

Åtaganden

20 420 000

Genomförande 2009
Betalningar

14 600 000

Åtaganden

19 470 000,00

Betalningar

9 611 691,25

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande åtgärder i samband med förebyggande av och beredskap för terroristattacker:
— Stimulera till, främja och stödja risk- och hotbedömningar av kritisk infrastruktur, även genom utvärderingar på plats, för
att identifiera möjliga mål för terroristattacker och eventuella behov av att uppgradera deras säkerhet.
— Främja och stödja utveckling av gemensamma säkerhetsstandarder, inklusive IT-säkerhet, och utbyte av kunnande och erfa
renheter på området för skydd av kritisk infrastruktur.
— Främja och stödja EU-omfattande samordning och samarbete i fråga om skydd av kritisk infrastruktur.
Detta anslag är avsett att täcka följande åtgärder i samband med konsekvenshantering i samband med terroristattacker:
— Stimulera till, främja och stödja utbyte av kunnande, erfarenheter och teknik när det gäller potentiella konsekvenser av
terroristattacker.
— Stimulera till, främja och stödja utveckling av relevanta metoder och beredskapsplaner.
— Säkerställa att expertstöd om specifika terrorismfrågor ges omedelbart inom system för övergripande krishantering, snabb
varning och räddningstjänst.
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för följande:
— Åtgärder som avser operativt samarbete och samordning (stärkta nätverk, ömsesidigt förtroende, ömsesidig förståelse,
utveckling av beredskapsplaner, utbyte och spridning av information, erfarenheter och bästa praxis).
— Verksamheter som avser analys, övervakning, utvärdering, revision och inspektion.
— Utveckling och överföring av teknik och metoder, särskilt i fråga om informationsdelning och interoperabilitet.
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— Utbildning av och utbyten mellan personal och experter.
— Verksamheter för att öka medvetandegraden och sprida resultat.
— Stöd till finansieringen av projekt som syftar till att hjälpa offren för terroristhandlingar och/eller deras anhöriga att åter
hämta sig genom att ge socialt och psykologiskt stöd via organisationer och/eller nätverk, samt till finansieringen av pro
jekt som syftar till att mobilisera allmänheten mot terrorism i alla dess former. En del av anslaget ska i första hand användas
för att förbättra rättsskyddet och den juridiska rådgivningen till offren och deras familjer.
Rättslig grund
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).
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).
18 05 09

Förebyggande och bekämpande av brott
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

109 000 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

47 608 950

Genomförande 2009
Betalningar

85 880 000

55 529 000

Åtaganden

Betalningar

70 850 000,00

29 189 757,10

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att stödja följande åtgärder:
— Att främja och utveckla samordning, samarbete och ömsesidig förståelse mellan de rättsvårdande organen och andra insti
tutioner (särskilt organisationer som arbetar för att förebygga våld och kriminalitet), andra nationella myndigheter och uni
onsorgan med anknytning till dessa.
— Att stimulera, främja och utveckla övergripande metoder och instrument som är nödvändiga för att strategiskt förebygga
och bekämpa brott och IT-relaterad brottslighet, till exempel förebyggande av våldet i städerna, i synnerhet våld i städer
som riktas mot minderåriga, eller åtgärder för att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet genom utbyte av bästa
praxis, nätverkssamarbete mellan ansvariga myndigheter och genomförande av pilotprojekt, offentlig-privata partnerskap,
bästa brottsförebyggande praxis, jämförbar statistik och tillämpad kriminologi.
— Att främja och utveckla bästa praxis för skydd av brottsoffer och vittnen.
Detta anslag är särskilt avsett att täcka utgifterna för följande:
— Åtgärder som avser operativt samarbete och samordning (stärkta nätverk, ömsesidigt förtroende, ömsesidig förståelse,
utbyte och spridning av information, erfarenheter och bästa praxis).
— Verksamheter som avser analys, övervakning och utvärdering.
— Utveckling och överföring av teknik och metoder.
— Utbildning av och utbyten mellan personal och experter.
— Verksamheter för att öka medvetandegraden och sprida resultat.
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En del av detta anslag ska täcka kostnaderna för att skapa en unionsdirektlinje för människor som fallit offer för människohan
del, i syfte att inrätta ett gemensamt nummer för hela unionen för att tillhandahålla samma standarder för socialt, psykologiskt
och rättsligt stöd till dessa människor och om möjligt kunna tillmötesgå förfrågningar om skydd. Detta projekt kommer att
omfatta en rad olika intressenter: nationella tillsynsmyndigheter som ställer direktlinjer till förfogande, telekommunikationsfö
retag, specialiserade icke-statliga organisationer, lokalanställd och yrkesutbildad personal, brottsbekämpande myndigheter (för
att utbyta information om smugglare och andra personer som är inblandade i människohandeln).
Rättslig grund
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).
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).
18 05 10

Pilotprojekt – Nätverk som ska slå larm vid oegentligheter som rör kulturarvet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

1 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 500 000

Anmärkningar
Tidigare artikel 15 04 46
Detta anslag är avsett att finansiera inrättandet av ett nätverk för direkt information med en officiell kontaktpunkt i varje med
lemsstat, i syfte att meddela fall av stöld av och olaglig handel med eller olaglig export av kulturföremål eller skyddade histo
riska monument och tillgängliggöra all relevant information, och att tillhandahålla nödvändig infrastruktur för detta ändamål.
Genom detta nätverk kommer det också att bli möjligt att inrätta en väldokumenterad databas som registrerar stulna föremål
och all relevant information i syfte att
— göra det lättare att spåra och återföra de stulna föremålen,
— mellan kontaktpunkterna komma överens om ett antal åtgärder för att bekämpa stöld av och olaglig handel med kultur
föremål, och
— snabbt överlämna denna information till polis, hamn- och flygplatsmyndigheter samt tullverket.
Medlemsstaterna ska komma överens om att en av dessa kontaktpunkter även ska inrätta kontaktpunkter med några av grann
länderna och Medelhavsländerna.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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KAPITEL 18 06 — RÄTTVISA – STRAFFRÄTTSLIGA OCH CIVILRÄTTSLIGA FRÅGOR
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

18 06

RÄTTVISA – STRAFFRÄTTSLIGA
OCH CIVILRÄTTSLIGA FRÅGOR

18 06 01

Avslutande av tidigare samar
bete i civilrättsliga frågor

18 06 04

Eurojust

18 06 04 01

Eurojust – Bidrag till avdelning
arna 1 och 2

3.1

21 998 698

21 998 698

21 869 637

18 06 04 02

Eurojust – Bidrag till avdelning 3

3.1

7 777 042

7 777 042

8 293 583

29 775 740

29 775 740

30 163 220

30 163 220 26 400 000,— 26 400 000,—
15 800 000 30 900 000,— 17 592 005,56

3.1

Artikel 18 06 04 – Delsumma
18 06 06

Straffrätt

3.1

26 500 000

16 948 786

26 000 000

18 06 07

Civilrätt

3.1

15 700 000

9 521 790

15 500 000

18 06 09

Pilotprojekt –
Konsekvensbedömning av
lagstiftningsåtgärder inom
avtalsrätten

3.1

18 06 10

Pilotprojekt – Snabb och effektiv
indrivning av utestående
fordringar av små och
medelstora företag som bedriver
gränsöverskridande verksamhet 3.1
Kapitel 18 06 – Totalt

18 06 01

p.m.

p.m.

1 000 000

500 000

72 975 740

56 746 316

1 000 000

72 663 220

577,01

178 198,29

21 869 637 20 646 400,— 20 646 400,—
8 293 583

5 753 600,—

9 400 000 14 546 000,—

5 753 600,—

6 274 256,90

500 000

55 863 220 71 846 577,01 50 444 460,75

Avslutande av tidigare samarbete i civilrättsliga frågor
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

577,01

Betalningar

178 198,29

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1496/98/EG av den 22 juni 1998 om att inrätta ett åtgärdsprogram för att öka med
vetenheten om gemenskapsrätten hos jurister (Robert Schuman-programmet) (EGT L 196, 14.7.1998, s. 24).
Rådets förordning (EG) nr 290/2001 av den 12 februari 2001 om förlängning av stimulans- och utbytesprogrammet för rät
tstillämpare på civilrättens område (Grotius civilrätt) (EGT L 43, 14.2.2001, s. 1).
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).
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18 06 04

Eurojust

18 06 04 01

Eurojust – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

21 998 698

21 998 698

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

21 869 637

21 869 637

Åtaganden

Betalningar

20 646 400,00

20 646 400,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka Eurojusts utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Eurojust ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om Eurojust begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för
driftsutgifter och administrativa utgifter.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Eurojusts tjänsteförteckning återfinns i delen ”Personal i tjänsteförteckningen” i avsnitt III – Kommissionen (volym 3).
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).
18 06 04 02

Eurojust – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

7 777 042

Anslag 2010

Betalningar

7 777 042

Åtaganden

8 293 583

Genomförande 2009
Betalningar

8 293 583

Åtaganden

5 753 600,00

Betalningar

5 753 600,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka Eurojusts driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3).
Eurojust ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om Eurojust begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för
driftsutgifter och administrativa utgifter.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Unionens bidrag för 2011 uppgår till totalt 31 733 740 euro. Ett belopp på 1 958 000 euro från återanvändning av överskott
ska läggas till det belopp på 29 775 740 euro 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).
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18 06 06

Straffrätt
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

26 500 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

16 948 786

26 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

15 800 000

Åtaganden

Betalningar

30 900 000,00

17 592 005,56

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att stödja följande områden:
— Främja rättsligt samarbete i syfte att bidra till skapandet av ett europeiskt område med verklig straffrättslig rättvisa, baserat
på ömsesidigt erkännande och ömsesidigt förtroende.
— Främja anpassningen av medlemsstaternas befintliga rättssystem till unionen, som är ett område utan gränskontroller, med
en gemensam valuta och fri rörlighet för personer, tjänster, varor och kapital.
— Underlätta det dagliga livet för individer och företag genom att göra det möjligt för dem att utöva sina rättigheter i hela
unionen, särskilt genom att främja tillgången till rättvisa.
— Förbättra kontakterna och informationsutbytet mellan rättsliga och administrativa myndigheter och rättstillämparna och
främja fortbildningen inom domstolsväsendet.
Detta anslag är särskilt avsett att täcka utgifterna för
— särskilda åtgärder som vidtas av kommissionen, till exempel undersökningar och forskning; utarbetande och genomför
ande av särskilda projekt (som att inrätta ett datoriserat system för utbyte av uppgifter ur kriminalregister); opinionsun
dersökningar, fastställande av indikatorer och gemensamma metoder; insamling, bearbetning och spridning av uppgifter
och statistik; seminarier, konferenser och expertmöten; offentliga kampanjer och evenemang; utveckling och underhåll av
webbplatser; utarbetande och spridning av informationsmateriel; stöd till och stimulering av nätverk bestående av natio
nella experter; analys-, övervaknings- och utvärderingsverksamhet, eller
— särskilda gränsöverskridande program av unionsintresse som läggs fram av minst tre medlemsstater i enlighet med de vill
kor som anges i de årliga arbetsprogrammen, eller
— stöd till verksamhet inom organisationer eller andra organ som arbetar med mål av allmänt europeiskt intresse, i överens
stämmelse med de allmänna målen för programmet och i enlighet med de villkor som anges i de årliga arbetsprogrammen,
eller
— ett driftsstöd för medfinansiering av utgifter i samband med det ständiga arbetsprogrammet för det europeiska nätverket
för rättslig utbildning, som syftar till att uppfylla mål av allmänt europeiskt intresse när det gäller fortbildning inom
domstolsväsendet.
En del av detta anslag är också avsett att täcka kostnaderna för ett projekt för att inrätta ett organ för europeiska brottsmåls
advokater (Eurorights). Organet bör fungera som en ombudsman och undersöka problem som försvarsadvokater möter i sam
band med det europeiska polisiära och rättsliga samarbetet.
Rättslig grund
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).
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 slutlig).
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18 06 07

Civilrätt
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

15 700 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

9 521 790

15 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

9 400 000

Åtaganden

14 546 000,00

Betalningar

6 274 256,90

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att stödja följande områden:
— Främja rättsligt samarbete i syfte att bidra till skapandet av ett europeiskt område med verklig civilrättslig rättvisa, baserat
på ömsesidigt erkännande och ömsesidigt förtroende.
— Främja undanröjande av sådant som hindrar effektiv handläggning av gränsöverskridande civilrättsliga ärenden i
medlemsstaterna.
— Underlätta det dagliga livet för individer och företag genom att göra det möjligt för dem att utöva sina rättigheter i hela
unionen, särskilt genom att främja tillgången till rättvisa.
— Förbättra kontakterna, informationsutbytet och nätverksarbete mellan domstolar, rättsliga och administrativa myndigheter
samt rättstillämparna, bland annat genom stöd till rättslig fortbildning för att öka den ömsesidiga förståelsen mellan dessa
myndigheter och rättstillämparna.
Detta anslag är särskilt avsett att täcka utgifterna för
— särskilda åtgärder som vidtas av kommissionen, till exempel undersökningar och forskning; opinionsundersökningar; fast
ställande av indikatorer och gemensamma metoder; insamling, bearbetning och spridning av uppgifter och statistik; semi
narier, konferenser och expertmöten; offentliga kampanjer och evenemang; utveckling och underhåll av webbplatser;
utarbetande och spridning av informationsmateriel; stöd till och förvaltning av nätverk bestående av nationella experter;
analys-, övervaknings- och utvärderingsverksamhet, eller
— särskilda gränsöverskridande program av unionsintresse som läggs fram av minst tre medlemsstater i enlighet med de vill
kor som anges i de årliga arbetsprogrammen, eller
— stöd till verksamhet inom organisationer eller andra organ som arbetar med mål av allmänt europeiskt intresse, i överens
stämmelse med de allmänna målen för programmet och i enlighet med de villkor som anges i de årliga arbetsprogrammen,
— administrationsbidrag som syftar till att samfinansiera utgifter som rör det ständiga arbetet vid nätverket för tillsynsmyn
digheter för domstolsväsendet (European Network of Councils for the Judiciary), det europeiska nätverket av överdomsto
lar (Network of the Presidents of the Supreme Courts) i den mån utgifterna främjar ett mål av gemensamt intresse för EU
och uppkommit i samband med utbyte av åsikter och erfarenheter av medlemmarnas praxis, organisation och yrkesutöv
ning inom rättsväsendet eller i rådgivande verksamhet avseende unionsrätten,
— åtgärder för att stödja inrättandet av ett datoriserat nätverk för testamentsregister för de medlemsstater som har, eller öns
kar inrätta, ett testamentsregister.
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).
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 slutlig).
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18 06 09

Pilotprojekt – Konsekvensbedömning av lagstiftningsåtgärder inom avtalsrätten
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

1 000 000

Åtaganden

Betalningar

500 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera följande:
— Genomförande av en rättslig och ekonomisk bedömning av konsekvenserna av lagstiftningsåtgärder inom avtalsrätten.
— Granskning och utveckling av den gemensamma referensramen (CFR) på grundval av utkastet till gemensam referensram
(DCFR) och andra forskningsrapporter som avser europeisk avtalsrätt.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
18 06 10

Pilotprojekt – Snabb och effektiv indrivning av utestående fordringar av små och medelstora företag som bedriver gränsö
verskridande verksamhet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 000 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

500 000

Anmärkningar
Ny punkt
Syftet med detta anslag är att stödja små och medelstora företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet att driva in ute
stående fordringar. De små och medelstora företagen kommer att få hjälp med att optimera sina affärsmetoder genom att till
gången till och spridningen av information om instrument och alternativ för fordringshantering förbättras. Syftet är även att
förbättra användningen av samt kunskapen och medvetenheten om tillgängliga rättsliga instrument. Inom ramen för detta pilot
projekt kommer flerspråkiga praxisorienterade riktlinjer att ta upp frågan om fordringshantering och förklara tillämpningen av
befintliga rättsliga instrument för gränsöverskridande indrivning av fordringar (Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förord
ning (EG) nr 2560/2001 (EUT L 266, 9.10.2009, s. 11), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den
11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande (EUT L 199, 31.7.2007, s. 1), Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar
(EUT L 143, 30.4.2004, s. 15), rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om
erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 16.1.2001, s. 1) etc. Dessutom kommer olika eve
nemang att arrangeras lokalt i hela EU, t.ex. via nätverken av handels- och industrikammare eller andra organ som ägnar sig åt
näringslivsfrämjande verksamhet, i syfte att ge små och medelstora företag information om fordringshantering och om vilka
rättsliga instrument som står till deras förfogande.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

18 07

INFORMATION OCH FÖREBYG
GANDE AV NARKOTIKAMISS
BRUK

18 07 01

Europeiska centrumet för kon
troll av narkotika och narkotika
missbruk

18 07 01 01

Europeiska centrumet för kontroll
av narkotika och narkotikamiss
bruk – Bidrag till avdelningarna 1
och 2
3.1

10 920 558

10 920 558

10 803 028

Europeiska centrumet för kontroll
av narkotika och narkotikamiss
bruk – Bidrag till avdelning 3
3.1

4 249 442

4 249 442

3 996 972

Artikel 18 07 01 – Delsumma

15 170 000

15 170 000

14 800 000

4 000 000

3 113 625

3 000 000

19 170 000

18 283 625

17 800 000

18 07 01 02

18 07 03

Genomförande 2009

BR

Information och förebyggande
av narkotikamissbruk

3.1

Kapitel 18 07 – Totalt

Betalningar

Åtaganden

10 803 028 10 245 798,59

3 996 972

4 266 201,41

Betalningar

9 992 904,—

4 157 096,—

14 800 000 14 512 000,— 14 150 000,—
3 000 000

3 000 000,—

2 788 722,06

17 800 000 17 512 000,— 16 938 722,06

18 07 01

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

18 07 01 01

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

10 920 558

Anslag 2010

Betalningar

10 920 558

Åtaganden

10 803 028

Genomförande 2009
Betalningar

10 803 028

Åtaganden

10 245 798,59

Betalningar

9 992 904,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka centrumets utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Centrumet ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa
utgifter.
Om centrumet begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för
driftsutgifter och administrativa utgifter.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Centrumets tjänsteförteckning återfinns i delen ”Personal i tjänsteförteckningen” i avsnitt III – Kommissionen (volym 3).
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om Europeiska centrumet för kon
troll av narkotika och narkotikamissbruk (omarbetning) (EUT L 376, 27.12.2006, s. 1).
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18 07 01 (forts.)

18 07 01 02

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

4 249 442

Åtaganden

4 249 442

Genomförande 2009
Betalningar

3 996 972

3 996 972

Åtaganden

4 266 201,41

Betalningar

4 157 096,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka centrumets driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3).
Centrumet ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa
utgifter.
Om centrumet begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för
driftsutgifter och administrativa utgifter.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Unionens bidrag för 2011 uppgår till totalt 15 400 000 euro. Ett belopp på 230 000 euro från återanvändning av överskott
ska läggas till det belopp på 15 170 000 euro som tas upp i budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om Europeiska centrumet för kon
troll av narkotika och narkotikamissbruk (omarbetning) (EUT L 376, 27.12.2006, s. 1).
18 07 03

Information och förebyggande av narkotikamissbruk
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

4 000 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

3 113 625

3 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

3 000 000

Åtaganden

3 000 000,00

Betalningar

2 788 722,06

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att stödja följande åtgärder:
— Förebygga och minska användningen och beroendet av narkotika samt de narkotikarelaterade skadorna.
— Bidra till bättre information om narkotikabruk.
— Stödja genomförandet av unionens strategi för att bekämpa narkotikamissbruk.
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för följande:
— Särskilda åtgärder som vidtas av kommissionen, till exempel undersökningar och forskning; opinionsundersökningar; fast
ställande av indikatorer och gemensamma metoder; insamling, bearbetning och spridning av uppgifter och statistik; semi
narier, konferenser och expertmöten; anordnande av offentliga kampanjer och evenemang; utveckling och underhåll av
webbplatser; utarbetande och spridning av informationsmateriel; stöd till och förvaltning av nätverk bestående av natio
nella experter samt analys-, övervaknings- och utvärderingsverksamhet.
— Särskilda gränsöverskridande projekt av unionsintresse som läggs fram av minst två medlemsstater, eller av minst en med
lemsstat och ett annat land som är antingen ett anslutnings- eller ett kandidatland, i enlighet med de villkor som anges i de
årliga arbetsprogrammen.
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— Stöd till verksamhet inom icke-statliga organisationer eller andra organ vars målsättningar är av allmänt europeiskt intresse
i överensstämmelse med de allmänna målen för programmet och i enlighet med de villkor som anges i de årliga
arbetsprogrammen.
— Initiativ för att förebygga narkotikamissbruk och minska skadeverkningar samt strategisk verksamhet för att bekämpa nar
kotikarelaterat beroende.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 som avsätts för särskilda ändamål i enlighet med
artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Euro
peiska ekonomiska samarbetsområdet” 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 slutlig).
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KAPITEL 18 08 — POLITISK STRATEGI OCH SAMORDNING
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

18 08

POLITISK STRATEGI OCH SAM
ORDNING

18 08 01

Prince – Ett område med frihet,
säkerhet och rättvisa

3.1

5 400 000

3 808 716

5 200 000

4 400 000

4 322 640,78

3 430 138,05

18 08 05

Utvärdering och konsekvensbe
dömning

3.1

1 100 000

761 743

900 000

800 000

1 400 000,—

521 604,—

6 500 000

4 570 459

6 100 000

5 200 000

5 722 640,78

3 951 742,05

Kapitel 18 08 – Totalt

18 08 01

Prince – Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

5 400 000

Anslag 2010

Betalningar

3 808 716

Åtaganden

5 200 000

Genomförande 2009
Betalningar

4 400 000

Åtaganden

Betalningar

4 322 640,78

3 430 138,05

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansiering av prioriterade informationsinsatser inom området för rättsliga och inrikes frågor.
Det ska täcka informations- och kommunikationsinsatser inom området för rättsliga och inrikes frågor, med målet att skapa ett
område med frihet, säkerhet och rättvisa (interna webbplatser, offentliga evenemang, kommunikationsprodukter, Eurobarome
terundersökningar osv.). Insatserna ska ge effektiva kanaler för kommunikation och dialog mellan allmänheten i unionen,
berörda parter och unionsinstitutionerna och utformas med hänsyn till särskilda nationella, regionala och lokala kännetecken,
i nära samarbete med medlemsstaternas myndigheter.
Kommissionen har antagit en rad meddelanden till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
samt Regionkommittén om en ny ram för samarbetet inom informations- och kommunikationspolitiken i Europeiska unionen
(KOM(2001) 354 slutlig och KOM(2002) 350 slutlig). I dessa meddelanden föreslås att en ram för interinstitutionellt samarbete
utvidgas till att omfatta medlemsstaterna för utveckling av en informations- och kommunikationsstrategi för unionen.
Den interinstitutionella gruppen för information (IGI), där Europaparlamentet, rådet och kommissionen gemensamt svarar för
ordförandeskapet, har till uppgift att fastställa gemensamma riktlinjer när det gäller de ämnen som omfattas av det interinsti
tutionella 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 avsett att täcka finansieringen av en upplysningskampanj som kommissionen ska genomföra tillsammans med
det civila samhället om unionsmedborgarnas rättigheter enligt artiklarna 18–25 i EUF-fördraget.
Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av informationskampanjer med avseende på de nya öppenhetsregler som bygger
på artikel 15 i EUF-fördraget och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om all
mänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens administrativa självständighet enligt artikel 49.6 i budgetförordningen.
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18 08 05

Utvärdering och konsekvensbedömning
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 100 000

Anslag 2010

Betalningar

761 743

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

900 000

800 000

Åtaganden

Betalningar

1 400 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att
— utvidga utvärderingen till all verksamhet (politikområden och lagstiftning),
— bättre integrera utvärderingen i strategisk planering och programmering,
— slutföra arbetet med att utveckla metoder för strategiutvärdering,
— tillämpa strategiutvärderingen på alla viktiga politikområden som omfattas av Tammerforsmötet,
— förbereda genomförandet av pilotprojekt och förberedande åtgärder.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens administrativa självständighet enligt artikel 49.6 i budgetförordningen.

521 604,00

15.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

II/753

KOMMISSIONEN
AVDELNING 18 — ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

VERKSAMHET SOM INTE OMFATTAS AV EN SÄRSKILD BUDGETRUBRIK
— ADMINISTRATIVT STÖD TILL GENERALDIREKTORATEN FÖR RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR
— POLITISK STRATEGI OCH SAMORDNING FÖR GENERALDIREKTORATEN FÖR RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR
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AVDELNING 19
YTTRE FÖRBINDELSER
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)

Avdelning
Kapitel
19 01

Anslag 2011
Åtaganden

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET YTTRE
FÖRBINDELSER
Reserver (40 01 40)

19 02

Anslag 2010

Genomförande 2009

Rubrik

SAMARBETE MED TREDJELAND
PÅ OMRÅDET MIGRATION
OCH ASYL

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

153 043 968

153 043 968

444 697 913

444 697 913

5 106

5 106

253 484

253 484

153 049 074

153 049 074

444 951 397

54 000 000

47 608 950

Åtaganden

Betalningar

421 915 881,74

421 915 881,74

444 951 397

421 915 881,74

421 915 881,74

52 959 000

50 000 000

51 360 390,09

60 068 691,75

19 03

GEMENSAM UTRIKES- OCH
SÄKERHETSPOLITIK (GUSP)

326 624 000

271 643 337

280 891 000

225 000 000

242 750 000,—

315 971 012,16

19 04

EUROPEISKA INSTRUMENT FÖR
DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER (EIDHR)

157 710 000

132 678 814

154 224 200

148 400 000

153 231 380,35

122 297 633,47

FÖRBINDELSER OCH SAMAR
BETE MED INDUSTRIALISERADE
TREDJELÄNDER

25 021 000

19 843 580

23 640 000

17 713 000

28 193 108,26

15 679 325,11

357 444 700

257 199 807

287 711 882

250 305 160

256 159 507,—

214 368 311,11

19 05

19 06

KRISHANTERING OCH GLO
BALA SÄKERHETSHOT

19 08

EUROPEISK GRANNSKAPSPOLI
TIK OCH FÖRBINDELSER MED
RYSSLAND
1 899 135 179

1 405 163 553 1 722 667 073

Reserver (40 02 41)

20 000 000
1 899 135 179

19 09

FÖRBINDELSER MED LATINA
MERIKA

19 11

20 000 000
1 404 200 000 1 672 668 694,55 1 469 289 540,24

377 286 000

297 175 489

356 268 000

309 484 268

16 000 000

1 904 358

11 500 000

5 000 000

393 286 000

299 079 847

367 768 000

FÖRBINDELSER MED ASIEN,
CENTRALASIEN OCH LÄNDER I
MELLANÖSTERN (IRAK, IRAN
OCH JEMEN)

889 900 740

765 332 304

Reserver (40 02 41)

28 000 000

Reserver (40 02 41)

19 10

1 405 163 553 1 742 667 073

1 384 200 000 1 672 668 694,55 1 469 289 540,24

STRATEGI FÖR OCH SAMORD
NING AV VERKSAMHETEN
INOM POLITIKOMRÅDET
YTTRE FÖRBINDELSER

355 672 842,17

308 343 018,47

314 484 268

355 672 842,17

308 343 018,47

855 898 000

769 397 103

881 491 612,20

727 174 414,49

4 532 372

23 000 000

4 500 000

917 900 740

769 864 676

878 898 000

773 897 103

881 491 612,20

727 174 414,49

30 500 000

28 565 370

31 500 000

32 400 000

41 183 487,50

24 387 037,63
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Avdelning
Kapitel
19 49

Rubrik

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR PROGRAM FÖR VILKA
ÅTAGANDEN INGÅTTS ENLIGT
DEN TIDIGARE BUDGETFÖR
ORDNINGEN

Anslag 2011

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

p.m.

—

p.m.

Avdelning 19 – Totalt 4 270 665 587
Reserver (40 01 40, 40 02 41)

Anslag 2010

44 005 106
4 314 670 693

3 378 255 172 4 210 457 068
6 441 836

54 753 484

3 384 697 008 4 265 210 552

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

3 631 597 444 4 104 626 903,86 3 679 494 866,17
29 753 484
3 661 350 928 4 104 626 903,86 3 679 494 866,17
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AVDELNING 19
YTTRE FÖRBINDELSER
KAPITEL 19 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET YTTRE FÖRBINDELSER

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

19 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET YTTRE
FÖRBINDELSER

19 01 01

Utgifter avseende personal i
aktiv tjänst inom politikområdet
yttre förbindelser

19 01 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv
tjänst vid generaldirektoraten för
yttre förbindelser

BR

5

Anslag 2010

Genomförande 2009

6 719 305

91 519 358

5 106

253 484

6 724 411

91 772 842

90 090 643,53

7 148 492

95 401 909

83 543 880,69

Artikel 19 01 01 – Delsumma

13 867 797

186 921 267

173 634 524,22

Reserver (40 01 40)

5 106

253 484

13 872 903

187 174 751

173 634 524,22

Reserver (40 01 40)

19 01 01 02

Anslag 2011

Utgifter för personal i aktiv tjänst
vid unionens delegationer

5

90 090 643,53

19 01 02

Extern personal och andra
administrativa utgifter för
politikområdet yttre förbindelser

19 01 02 01

Extern personal för
generaldirektoraten för yttre
förbindelser

5

1 203 544

7 565 976

7 614 799,87

19 01 02 02

Extern personal vid unionens
delegationer

5

505 306

32 214 692

28 325 039,33

19 01 02 11

Andra administrativa utgifter för
generaldirektoraten för yttre
förbindelser

5

640 622

8 529 744

8 873 054,28

Övriga förvaltningsutgifter för
unionens delegationer

5

467 754

9 038 346

8 351 613,60

2 817 226

57 348 758

53 164 507,08

486 882

6 640 459

7 102 811,59

19 01 02 12

Artikel 19 01 02 – Delsumma
19 01 03

Utgifter avseende utrustning,
möbler och tjänster, byggnader
och därmed sammanhängande
utgifter för politikområdet yttre
förbindelser

19 01 03 01

Utgifter avseende utrustning,
möbler och tjänster vid
generaldirektoraten för yttre
förbindelser

5
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt
19 01 03 02

Rubrik

BR

Lokaler och övriga förvaltningsut
gifter för unionens delegationer
med anknytning till politikområ
det yttre förbindelser

5

Anslag 2011

Artikel 19 01 03 – Delsumma

Anslag 2010

Genomförande 2009

3 333 663

71 251 929

74 709 028,90

3 820 545

77 892 388

81 811 840,49

19 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom
politikområdet yttre förbindelser

19 01 04 01

Finansieringsinstrumentet för
utvecklingssamarbete –
Administrativa utgifter

4

60 145 500

55 858 500

51 377 091,63

Europeiska grannskaps- och
partnerskapsinstrumentet –
Administrativa utgifter

4

45 092 600

42 833 000

40 689 516,33

19 01 04 03

Stabilitetsinstrumentet –
Administrativa utgifter

4

8 288 000

6 000 000

5 432 902,24

19 01 04 04

Gemensam utrikes- och
säkerhetspolitik (Gusp) –
Administrativa utgifter

4

750 000

650 000

49 959,60

Utvärdering av resultaten av
unionens bistånd och åtgärder för
uppföljning och revision –
Administrativa utgifter

4

1 600 000

1 500 000

1 389 992,60

Instrumentet för
kärnsäkerhetssamarbete –
Administrativa utgifter

4

1 268 300

1 300 000

1 289 965,38

Europeiska instrumentet för
demokrati och mänskliga
rättigheter (EIDHR) –
Administrativa utgifter

4

10 673 000

9 974 000

8 980 246,28

Instrumentet för samarbete med
industriländer – Administrativa
utgifter

4

100 000

100 000

76 335,89

Administrativa utgifter och
stödutgifter för politikområdet
yttre förbindelser

4

Genomförandeorganet för
utbildning, audiovisuella medier
och kultur – Bidrag från program
på området yttre förbindelser

4

19 01 04 02

19 01 04 05

19 01 04 06

19 01 04 07

19 01 04 08

19 01 04 20

19 01 04 30

p.m.

p.m.

0,—

4 621 000

4 320 000

4 019 000,—

Artikel 19 01 04 – Delsumma

132 538 400

122 535 500

113 305 009,95

Kapitel 19 01 – Totalt

153 043 968

444 697 913

421 915 881,74

Reserver (40 01 40)

5 106

253 484

153 049 074

444 951 397

421 915 881,74
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KAPITEL 19 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET YTTRE FÖRBINDELSER (forts.)

19 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet yttre förbindelser

19 01 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst vid generaldirektoraten för yttre förbindelser
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

19 01 01 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

6 719 305

91 519 358

Reserver (40 01 40)

5 106

253 484

Totalt

6 724 411

91 772 842

90 090 643,53

90 090 643,53

Anmärkningar
Mer kommissionspersonal kommer att avsättas för krishanteringsfrågor i syfte att tillse att det finns tillräcklig kapacitet för att
följa upp förslag om krishantering från organisationer i civilsamhället.
19 01 01 02

Utgifter för personal i aktiv tjänst vid unionens delegationer
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

7 148 492

Genomförande 2009

95 401 909

83 543 880,69

Anmärkningar
Kommissionen kommer att rekrytera väl kvalificerad, stadig och specialiserad personal för människorättsfrågor.
Tillräckligt med personal kommer att avsättas för krishanteringsfrågor för att följa upp förslag om krishantering från organisa
tioner i civilsamhället.
19 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet yttre förbindelser

19 01 02 01

Extern personal för generaldirektoraten för yttre förbindelser
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 203 544

19 01 02 02

Genomförande 2009

7 565 976

7 614 799,87

Extern personal vid unionens delegationer
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

505 306

19 01 02 11

Genomförande 2009

32 214 692

28 325 039,33

Andra administrativa utgifter för generaldirektoraten för yttre förbindelser
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

640 622

Genomförande 2009

8 529 744

8 873 054,28
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19 01 02 (forts.)

19 01 02 12

Övriga förvaltningsutgifter för unionens delegationer
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

467 754

Genomförande 2009

9 038 346

8 351 613,60

19 01 03

Utgifter avseende utrustning, möbler och tjänster, byggnader och därmed sammanhängande utgifter för politikområdet yttre
förbindelser

19 01 03 01

Utgifter avseende utrustning, möbler och tjänster vid generaldirektoraten för yttre förbindelser
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

486 882

19 01 03 02

Genomförande 2009

6 640 459

7 102 811,59

Lokaler och övriga förvaltningsutgifter för unionens delegationer med anknytning till politikområdet yttre förbindelser
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 333 663

Genomförande 2009

71 251 929

19 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet yttre förbindelser

19 01 04 01

Finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete – Administrativa utgifter

74 709 028,90

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

60 145 500

Genomförande 2009

55 858 500

51 377 091,63

Anmärkningar
Detta anslag 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 har lagt ut på
entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för stödmottagarnas och kommissionens bästa.
— Utgifter för extern personal vid huvudkontoret (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller interimsanställda) som
ska överta de uppgifter som tidigare ombesörjdes av nu avvecklade kontor för tekniskt bistånd. Utgifterna för extern per
sonal vid huvudkontoret för inte överstiga 4 558 500 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 utbild
ning, möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekommunikation för denna personal.
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19 01 04 (forts.)
19 01 04 01 (forts.)

— Utgifter för extern personal vid delegationerna (kontraktsanställda, lokalanställda eller utsända nationella experter) för pro
gramförvaltning som delegerats till unionens delegationer i tredjeländer eller för att handha de uppgifter som tidigare ombe
sörjdes av nu avvecklade kontor för tekniskt bistånd samt tilläggskostnader för logistik och infrastruktur, t.ex. kostnader
för utbildning, möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekommunikation samt hyreskostnader som är direkt kopp
lade till att delegationerna har extern personal vars lön betalas med anslag från denna punkt.
— Utgifter för studier, möten med experter, informationssystem och publikationer vilka är direkt knutna till uppnåendet av
programmets mål.
Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under bud
getrubriken 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.
Detta anslag täcker de administrativa utgifterna enligt kapitlen 19 02, 19 09 och 19 10.

19 01 04 02

Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

45 092 600

Genomförande 2009

42 833 000

40 689 516,33

Anmärkningar
Detta anslag 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 har lagt ut på
entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för stödmottagarnas och kommissionens bästa.
— Utgifter för extern personal vid huvudkontoret (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller interimsanställda) som
ska överta de uppgifter som tidigare ombesörjdes av nu avvecklade kontor för tekniskt bistånd. Utgifterna för extern per
sonal vid huvudkontoret för inte överstiga 5 233 566 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 utbild
ning, möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekommunikation för denna personal.
— Utgifter för extern personal vid delegationerna (kontraktsanställda, lokalanställda eller utsända nationella experter) för pro
gramförvaltning som delegerats till unionens delegationer i tredjeländer eller för att handha de uppgifter som tidigare ombe
sörjdes av nu avvecklade kontor för tekniskt bistånd samt tilläggskostnader för logistik och infrastruktur, t.ex. kostnader
för utbildning, möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekommunikation samt hyreskostnader som är direkt kopp
lade till att delegationerna har extern personal vars lön betalas med anslag från denna punkt.
— Utgifter för studier, möten med experter, informationssystem och publikationer vilka är direkt knutna till uppnåendet av
programmets mål.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 19 — YTTRE FÖRBINDELSER
KAPITEL 19 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET YTTRE FÖRBINDELSER (forts.)

19 01 04 (forts.)
19 01 04 02 (forts.)

Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under bud
getrubriken 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.
Detta anslag täcker de administrativa utgifterna enligt kapitel 19 08.

19 01 04 03

Stabilitetsinstrumentet – Administrativa utgifter

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

8 288 000

Genomförande 2009

6 000 000

5 432 902,24

Anmärkningar
Detta anslag 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 har lagt ut på
entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för stödmottagarnas och kommissionens bästa.
— Utgifter för extern personal vid delegationerna (kontraktsanställda, lokalanställda eller utsända nationella experter) för pro
gramförvaltning som delegerats till unionens delegationer i tredjeländer eller för att handha de uppgifter som tidigare ombe
sörjdes av nu avvecklade kontor för tekniskt bistånd samt tilläggskostnader för logistik och infrastruktur, t.ex. kostnader
för utbildning, möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekommunikation samt hyreskostnader som är direkt kopp
lade till att delegationerna har extern personal vars lön betalas med anslag från denna punkt.
— Utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer vilka är direkt knutna till genomförandet av pro
grammets mål.
Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under bud
getrubriken 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.
Detta anslag täcker de administrativa utgifterna inom ramen för artiklarna 19 05 02, 19 06 01, 19 06 02 och 19 06 03.

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/765
KOMMISSIONEN
AVDELNING 19 — YTTRE FÖRBINDELSER

KAPITEL 19 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET YTTRE FÖRBINDELSER (forts.)

19 01 04 (forts.)

19 01 04 04

Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

750 000

Genomförande 2009

650 000

49 959,60

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. Detta anslag 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 har lagt ut på
entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för stödmottagarnas och kommissionens bästa.
— Utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer vilka är direkt knutna till genomförandet av pro
grammets mål.
Anslaget täcker de administrativa utgifterna under artiklarna 19 03 01, 19 03 02 och 19 03 06.
19 01 04 05

Utvärdering av resultaten av unionens bistånd och åtgärder för uppföljning och revision – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 600 000

Genomförande 2009

1 500 000

1 389 992,60

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, i takt med att kontrakten för kontoren för tekniskt bistånd löper ut under
kommande år.
Detta anslag är också avsett att täcka åtgärder för kapacitetsuppbyggnad och utbildning som riktar sig till viktiga aktörer som
deltar i utformningen och genomförandet av program för externt bistånd.
Detta anslag täcker de administrativa utgifterna enligt artikel 19 11 01.
19 01 04 06

Instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 268 300

Genomförande 2009

1 300 000

1 289 965,38

Anmärkningar
Detta anslag 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 har lagt ut på
entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för stödmottagarnas och kommissionens bästa.
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19 01 04 (forts.)
19 01 04 06 (forts.)

— Utgifter för extern personal (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller interimsanställda) vid huvudkontoret som
ska överta de uppgifter som tidigare ombesörjdes av nu avvecklade kontor för tekniskt bistånd. Utgifterna för extern per
sonal 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 utbild
ning, möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekommunikation för denna personal.
— Utgifter för studier, möten med experter, informationssystem och publikationer vilka är direkt knutna till uppnåendet av
programmets mål.
Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under bud
getrubriken 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.
Detta anslag täcker de administrativa utgifterna enligt artikel 19 05 02 och punkterna 19 06 04 01 och 19 06 04 02.

19 01 04 07

Europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR) – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

10 673 000

Genomförande 2009

9 974 000

8 980 246,28

Anmärkningar
Detta anslag 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 har lagt ut på
entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för stödmottagarnas och kommissionens bästa.
— Utgifter för extern personal (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller interimsanställda) vid huvudkontoret som
ska överta de uppgifter som tidigare ombesörjdes av nu avvecklade kontor för tekniskt bistånd. Utgifterna för extern per
sonal vid huvudkontoret för inte överstiga 1 950 000 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 utbild
ning, möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekommunikation för denna personal.
— Utgifter för extern personal vid delegationerna (kontraktsanställda, lokalanställda eller utsända nationella experter) för pro
gramförvaltning som delegerats till unionens delegationer i tredjeländer eller för att handha de uppgifter som tidigare ombe
sörjdes av nu avvecklade kontor för tekniskt bistånd samt tilläggskostnader för logistik och infrastruktur, t.ex. kostnader
för utbildning, möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekommunikation samt hyreskostnader som är direkt kopp
lade till att delegationerna har extern personal vars lön betalas med anslag från denna punkt.
— Utgifter för studier, möten med experter, informationssystem och publikationer vilka är direkt knutna till uppnåendet av
programmets mål.
Detta anslag täcker de administrativa utgifterna enligt kapitel 19 04.
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AVDELNING 19 — YTTRE FÖRBINDELSER

KAPITEL 19 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET YTTRE FÖRBINDELSER (forts.)

19 01 04 (forts.)

19 01 04 08

Instrumentet för samarbete med industriländer – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

100 000

Genomförande 2009

100 000

76 335,89

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte omfattar myndighetsutövning och som kommissionen har lagt ut på
entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för stödmottagarnas och kommissionens bästa.
— Utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer vilka är direkt knutna till genomförandet av pro
grammets mål.
Detta anslag täcker de administrativa utgifterna enligt artikel 19 05 01.
Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under bud
getrubriken 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.
19 01 04 20

Administrativa utgifter och stödutgifter för politikområdet yttre förbindelser
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag 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 har lagt ut på
entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för stödmottagarnas och kommissionens bästa.
— Utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer vilka är direkt knutna till genomförandet av pro
grammets mål.
Detta anslag täcker administrativa utgifter enligt kapitlen 19 02, 19 04, 19 06, 19 08, 19 09 och 19 10.
19 01 04 30

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur – Bidrag från program på området yttre förbindelser
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

4 621 000

Genomförande 2009

4 320 000

4 019 000,00

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 de operativa program på området yttre förbindelser (rubrik 4)
som byrån ansvarar för enligt kapitlen 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 och 19 10.
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19 01 04 (forts.)
19 01 04 30 (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).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestäm
melser för upprättandet av ett Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (EUT L 310, 9.11.2006, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1717/2006 av den 15 november 2006 om upprättande av ett stabilitetsin
strument (EUT L 327, 24.11.2006, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 antagen av rådet den 18 december 2006 om upprättande av ett
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).
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).
Kommissionens beslut 2009/336/EG av den 20 april 2009 om inrättande av ”Genomförandeorganet för utbildning, audiovi
suella 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).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 19 — YTTRE FÖRBINDELSER

KAPITEL 19 02 — SAMARBETE MED TREDJELAND PÅ OMRÅDET MIGRATION OCH ASYL
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

19 02

SAMARBETE MED TREDJELAND
PÅ OMRÅDET MIGRATION
OCH ASYL

19 02 01

Samarbete med tredjeland om
migration och asyl

4

Kapitel 19 02 – Totalt

19 02 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

54 000 000

47 608 950

52 959 000

50 000 000 51 360 390,09 60 068 691,75

54 000 000

47 608 950

52 959 000

50 000 000 51 360 390,09 60 068 691,75

Samarbete med tredjeland om migration och asyl
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

54 000 000

Anslag 2010

Betalningar

47 608 950

Åtaganden

52 959 000

Genomförande 2009
Betalningar

50 000 000

Åtaganden

Betalningar

51 360 390,09

60 068 691,75

Anmärkningar
Som en del av rationaliseringen och förenklingen av instrumenten för externa åtgärder för den period som utgör budgetramen
2007–2013 ersattes Aeneasprogrammet, som tillhandahåller ekonomiskt och tekniskt bistånd till tredjeländer på migrationsoch asylområdena – antaget den 10 mars 2004 som en uppföljning av de förberedande åtgärderna för 2001–2003 och med
delande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 3 december 2002 med titeln ”Att integrera invandrings
frågor i Europeiska unionens förbindelser med tredjeland” (KOM(2002) 703 slutlig) – av ett tematiskt program för samarbete
med tredjeland inom dessa områden inom ramen för finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (förordning (EG)
nr 1905/2006).
Det övergripande målet för instrumentet för utvecklingsbistånd är att effektivisera unionens externa bistånd. Målet för det tema
tiska programmet för samarbete med tredjeländer om migration och asyl är att bistå tredjeländer i deras ansträngningar att sörja
för en bättre hantering av alla aspekter av migrationsströmmarna. Anslaget ska användas för att hjälpa tredjeländer att genom
föra dessa insatser genom ett specifikt och kompletterande tekniskt och finansiellt stöd.
Unionsprogrammet för samarbete med ursprungs- och transitländer samt ursprungs- och transitregioner utanför Europeiska
unionen har till syfte att vidareutveckla sambanden mellan migration och utveckling, lindra kompetensflykten från syd till nord,
främja en välordnad arbetskraftsmigration, bekämpa illegal invandring, människohandel och människosmuggling och under
lätta återtagande, samt att stärka tredjeländers kapacitet att fullgöra sina internationella skyldigheter på området asyl och
migration.
Genom detta unionsprogram ska finansiering beviljas för lämpliga åtgärder som på ett sammanhängande sätt samlar unionens
nationella och regionala samarbets- och utvecklingsstrategier för de berörda tredjeländerna och som kompletterar de åtgärder
– särskilt i fråga om migration, asyl, gränskontroll, flyktingar och fördrivna personer – som enligt planerna ska vidtas vid genom
förandet av dessa strategier och som finansieras genom andra unionsinstrument för samarbete och utveckling.
Detta tematiska program kommer i sammanhang av sin nya strategi också att ta hänsyn till migration som beror på klimatför
ändringen. Respekten för de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen och för de grundläggande mänskliga fri- och rät
tigheterna ska ingå som en väsentlig beståndsdel i tillämpningen av detta instrument. Vid behov och i mån av möjlighet ska de
åtgärder som finansieras knytas samman med åtgärder för att stärka demokratin och rättsstaten samt efterlevnaden av andra
internationella instrument på detta område, inbegripet Genèvekonventionen från 1951 rörande flyktingars ställning.
De partner som kan komma i fråga för finansiellt stöd inom ramen för detta anslag inbegriper regionala och internationella orga
nisationer och organ (särskilt FN-organ), icke-statliga organisationer eller andra icke-statliga aktörer, federala, nationella, regio
nala och lokala förvaltningar i tredjeländer, deras avdelningar och byråer, institut, föreningar samt offentliga och privata aktörer.
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Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under bud
getrubriken 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.
Anslaget i denna artikel ska utvärderas i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1905/2006. Sådana utvärderingar ska
omfatta aspekter som rör insatser och resultatkedja (produktion, resultat, effekt). Resultaten av utvärderingen ska användas vid
utarbetandet av senare åtgärder som finansieras via detta anslag.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 491/2004 av den 10 mars 2004 om inrättande av ett program för ekono
miskt 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 antagen av rådet den 18 december 2006 om upprättande av ett
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).
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 slutlig).
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 slutlig).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

24 960 000

Åtaganden

Betalningar

19 03

GEMENSAM UTRIKES- OCH
SÄKERHETSPOLITIK (GUSP)

19 03 01

Krishantering, konfliktförebyg
gande och – lösning, stabilise
ring, övervakning och
säkerhetsprocesser

19 03 01 01

Övervakningsuppdrag i Georgien

4

30 000 000

27 422 755

32 934 600

19 03 01 02

Eulex Kosovo

4

144 000 000

124 247 247

120 751 800

19 03 01 03

Eupol Afghanistan

4

48 000 000

41 007 028

38 476 371

32 603 280

44 344 956,13 54 200 548,44

19 03 01 04

Andra konflikthanteringsåtgärder
och annan verksamhet

4

52 524 000

42 293 133

43 930 229

33 522 720

44 006 806,86 54 875 469,86

274 524 000

234 970 163

236 093 000

Artikel 19 03 01 – Delsumma

10 591 074,— 19 189 426,49

97 064 000 121 223 453,01 161 917 491,26

188 150 000 220 166 290,— 290 182 936,05

19 03 02

Icke-spridning och nedrustning

4

15 000 000

11 426 148

15 000 000

12 000 000

5 477 760,—

9 888 093,13

19 03 04

Katastrofinsatser

4

30 550 000

19 043 580

5 000 000

4 000 000

0,—

0,—

19 03 05

Förberedande åtgärder och
uppföljningsåtgärder

4

6 550 000

5 965 401

4 850 000

3 500 000

40 950,—

221 250,01

19 03 06

Särskilda representanter för
Europeiska unionen

4

238 045

19 948 000

17 350 000

271 643 337

280 891 000

Kapitel 19 03 – Totalt

p.m.
326 624 000

17 065 000,— 15 678 732,97

225 000 000 242 750 000,— 315 971 012,16

Anmärkningar

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik måste tillse att Europaparlamentet medverkar nära i besluts
processens alla skeden. De gemensamma samrådsmöten som föreskrivs i punkt 43 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), 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.

19 03 01

Krishantering, konfliktförebyggande och – lösning, stabilisering, övervakning och säkerhetsprocesser

Anmärkningar

Denna artikel omfattar krishanteringsåtgärder inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) på
området övervakning och kontroll av genomförandet av freds- och säkerhetsprocesser. Insatserna kan omfatta övervakning av
gränsövergångar, 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.
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19 03 01 (forts.)

19 03 01 01

Övervakningsuppdrag i Georgien
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

30 000 000

27 422 755

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

32 934 600

24 960 000

Åtaganden

Betalningar

10 591 074,00

19 189 426,49

Anmärkningar
Tidigare artikel 19 03 01 (delvis)
Detta anslag ska täcka finansieringen av Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien, i linje med den rättsliga grund
som rådet antagit.
Rättslig grund
Rådets beslut 2010/452/Gusp av den 12 augusti 2010 om Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien, EUMM Geor
gia (EUT L 213, 13.8.2010, s. 43), 26 600 000 EUR.
19 03 01 02

Eulex Kosovo
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

144 000 000

124 247 247

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

120 751 800

97 064 000

Åtaganden

121 223 453,01

Betalningar

161 917 491,26

Anmärkningar
Tidigare artikel 19 03 03 (delvis)
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo i överensstämmelse med den
relevanta rättsliga grund som antagits av rådet.
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 gemensamma åtgärd 2009/445/Gusp av den 9 juni 2009 om ändring av gemensam åtgärd 2008/124/Gusp om Euro
peiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex Kosovo (EUT L 148, 11.6.2009, s. 33): 265 000 000 EUR.
Rådets beslut 2010/619/Gusp av den 15 oktober 2010 om ändring av gemensam åtgärd 2008/124/Gusp om Europeiska unio
nens rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex Kosovo (EUT L 272, 16.10.2010, s. 19): 165 000 000 EUR. (Åtaganden som ingicks
2010: 70 000 000 EUR).
19 03 01 03

Eupol Afghanistan
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

48 000 000

Anslag 2010

Betalningar

41 007 028

Åtaganden

38 476 371

Genomförande 2009
Betalningar

32 603 280

Åtaganden

Betalningar

44 344 956,13

54 200 548,44

Anmärkningar
Tidigare artikel 19 03 07 (delvis)
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan i överensstämmelse med den
relevanta rättsliga grund som antagits av rådet.
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19 03 01 (forts.)
19 03 01 03 (forts.)

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): 54 600 000 EUR.

19 03 01 04

Andra konflikthanteringsåtgärder och annan verksamhet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

52 524 000

Anslag 2010

Betalningar

42 293 133

Åtaganden

43 930 229

Genomförande 2009
Betalningar

33 522 720

Åtaganden

Betalningar

44 006 806,86

54 875 469,86

Anmärkningar
Tidigare artiklarna 19 03 01, 19 03 03 och 19 03 07 (delvis)
Detta anslag är avsett att täcka andra krishanteringsåtgärder och annan verksamhet än Eulex Kosovo, EUMM Georgia och Eupol
Afghanistan. Det är också avsett att finansiera driften av sekretariatet vid Europeiska säkerhets- och försvarsakademin och dess
internetbaserade system för distansundervisning på högre nivå. Detta anslag ska även täcka kostnaderna för driften av ett lager
för civila uppdrag relaterade till GSFP, skulle rådet besluta att inrätta ett sådant lager på grundval av en genomförbarhetsstudie
genomförd i 2010.
Rättslig grund
Rådets gemensamma åtgärd 2005/889/Gusp av den 12 december 2005 om inrättande av Europeiska unionens gränsövervak
ningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah) (EUT L 327, 14.12.2005, s. 28): 1 950 000 EUR.
Rådets beslut 2010/565/Gusp av den 21 september 2010 om Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform
av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo (Eusec RD Congo) (EUT L 248, 22.9.2010, s. 59): 12 600 000 EUR.
Rådets beslut 2010/330/Gusp av den 14 juni 2010 om Europeiska unionens samordnade rättsstatsuppdrag i Irak, EUJUST
LEX–IRAK (EUT L 149, 15.6.2010, s. 12): 17 500 000 EUR.
Rådets beslut 2010/576/Gusp av den 23 september 2010 om Europeiska unionens polisuppdrag inom ramen för reformen av
säkerhetssektorn och dess samverkan med rättsväsendet i Demokratiska republiken Kongo (Eupol RD Congo) (EUT L 254,
29.9.2010, s. 33): 6 430 000 EUR.
Rådets beslut 2009/906/Gusp av den 8 december 2009 om Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Herce
govina (EUT L 322, 9.12.2009, s. 22): 14 100 000 EUR.
Rådets gemensamma åtgärd 2005/797/Gusp av den 14 november 2005 om Europeiska unionens polisuppdrag för de pales
tinska territorierna (EUT L 300, 17.11.2005, s. 65): 6 650 000 EUR.
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19 03 02

Icke-spridning och nedrustning

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

15 000 000

Anslag 2010

Betalningar

11 426 148

Åtaganden

15 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

12 000 000

Åtaganden

5 477 760,00

Betalningar

9 888 093,13

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansiering av åtgärder som bidrar till icke-spridning av massförstörelsevapen (kärnvapen och
kemiska och biologiska vapen), framförallt inom ramen för EU-strategin mot spridning mot massförstörelsevapen från decem
ber 2003. Detta inbegriper även stöd för åtgärder som genomförs av internationella organisationer på detta område. Det är även
avsett att finansiera operationer för bekämpning av olaglig anhopning av och handel med handeldvapen och lätta vapen (SALW).

Rättslig grund
Rådets gemensamma åtgärd 2004/796/Gusp av den 22 november 2004 till stöd för det fysiska skyddet av en kärnanläggning
i Ryska federationen (EUT L 349, 25.11.2004, s. 57): 7 730 000 EUR.
Rådets gemensamma åtgärd 2006/243/Gusp av den 20 mars 2006 om stöd för den verksamhet som bedrivs av den förbere
dande kommissionen inom ramen för organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar för utbild
ning och kapacitetsuppbyggnad för kontroll samt vid genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen
(EUT L 88, 25.3.2006, s. 68): 1 133 000 EUR.
Rådets gemensamma åtgärd 2007/753/Gusp av den 19 november 2007 om stöd för IAEA:s övervaknings- och kontrollverk
samhet i Demokratiska folkrepubliken Korea inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörel
sevapen (EUT L 304, 22.11.2007, s. 38): 1 780 000 EUR.
Rådets gemensamma åtgärd 2008/314/Gusp av den 14 april 2008 om stöd för IAEA:s verksamhet i fråga om kärnsäkerhet och
kontroll och inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 107, 17.4.2008,
s. 62): 7 703 000 EUR.
Rådets gemensamma åtgärd 2008/368/Gusp av den 14 maj 2008 till stöd för genomförandet av Förenta nationernas säker
hetsråds resolution 1540 (2004) och inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen
(EUT L 127, 15.5.2008, s. 78): 475 000 EUR.
Rådets gemensamma åtgärd 2008/487/Gusp av den 23 juni 2008 till stöd för universalisering och genomförande av 1997 års
konvention om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om
deras förstöring inom ramen för den Europeiska säkerhetsstrategin (EUT L 165, 26.6.2008, s. 41): 1 070 000 EUR.
Rådets gemensamma åtgärd 2008/588/Gusp av den 15 juli 2008 om stöd för den verksamhet som bedrivs av den förbere
dande kommissionen vid organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (CTBTO) i syfte att stärka
kommissionens övervaknings- och kontrollkapacitet och inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av
massförstörelsevapen (EUT L 189, 17.7.2008, s. 28): 2 136 000 EUR.
Rådets gemensamma åtgärd 2008/858/Gusp av den 10 november 2008 till stöd för konventionen om bakteriologiska (biolo
giska) vapen och toxinvapen (BTV-konventionen) inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massför
störelsevapen (EUT L 302, 13.11.2008, s. 29): 1 400 000 EUR.
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Rådets beslut 2008/974/Gusp av den 18 december 2008 till stöd för Haag-uppförandekoden mot spridning av ballistiska mis
siler inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 345, 23.12.2008, s. 91):
1 015 000 EUR.
Rådets beslut 2009/42/Gusp av den 19 januari 2009 om stöd till EU:s verksamhet för att bland tredjeländer främja processen
mot ett vapenhandelsfördrag inom ramen för den Europeiska säkerhetsstrategin (EUT L 17, 22.1.2009, s. 39): 836 260 EUR.
Rådets beslut 2009/569/Gusp av den 27 juli 2009 om stöd till OPCW:s verksamhet inom ramen för genomförandet av EU:s
strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 197, 29.7.2009, s. 96): 2 110 000 EUR.
Rådets beslut 2009/1012/Gusp av den 22 december 2009 om stöd till EU:s åtgärder för att i tredjeländer främja kontrollen av
vapenexport och principerna och kriterierna i gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp (EUT L 348, 29.12.2009, s. 16):
787 000 EUR.
Rådets beslut 2010/179/Gusp av den 11 mars 2010 till stöd för Seesacs rustningskontrollverksamhet i västra Balkan 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 80, 26.3.2010, s. 48): 1 600 000 EUR.
Rådets beslut 2010/336/Gusp av den 14 juni 2010 om EU-verksamhet till stöd för vapenhandelsfördraget, inom ramen för den
Europeiska säkerhetsstrategin (EUT L 152, 18.6.2010, s. 14): 1 520 000 EUR.
Rådets beslut 2010/461/Gusp av den 26 juli 2010 om stöd för den verksamhet som bedrivs av den förberedande kommissio
nen vid organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (CTBTO) i syfte att stärka kommissionens
övervaknings- och kontrollkapacitet och inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelseva
pen (EUT L 219, 20.8.2010, s. 7): 5 280 000 EUR.
Rådets beslut 2010/430/Gusp av den 26 juli 2010 om upprättande av ett Europeiskt nätverk av oberoende tankesmedjor för
icke-spridning till stöd för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 202, 4.8.2010, s. 5):
2 182 000 EUR.
Rådets beslut 2010/585/Gusp av den 27 september 2010 om stöd för IAEA:s verksamhet i fråga om kärnsäkerhet och kontroll
och inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 259, 1.10.2010, s. 10):
9 966 000 EUR.

19 03 04

Katastrofinsatser
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

30 550 000

Anslag 2010

Betalningar

19 043 580

Åtaganden

5 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

4 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera oförutsedda insatser inom ramen för artiklarna 19 03 01, 19 03 02 och 19 03 06, som kan
komma att beslutas under budgetåret och som behöver utföras skyndsamt.
Denna artikel är även avsedd att utgöra en mekanism för flexibilitet inom budgeten för den gemensamma utrikes- och säker
hetspolitiken, i enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommis
sionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (EUT C 139, 14.6.2006, s. 1).
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19 03 05

Förberedande åtgärder och uppföljningsåtgärder
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

6 550 000

Åtaganden

5 965 401

Genomförande 2009
Betalningar

4 850 000

3 500 000

Åtaganden

Betalningar

40 950,00

221 250,01

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 krishanteringsopera
tioner 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 till nöd
vändiga åtgärder på fältet för att förbereda inledandet av operationen. Det får också användas för att täcka kostnader för exper
ter som hjälper till med tekniska aspekter av unionens krishanteringsoperationer (t.ex. identifiering och värdering av
upphandlingsbehov) och till utbildning i säkerhetsfrågor för personal som ska sändas ut på GSFP-uppdrag eller ingå i en sär
skild representants grupp (EUSR-grupp).
Det täcker också uppföljningsåtgärder och revision av åtgärder inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspoli
tiken 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 och 19 03 06.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i den mening som avses i artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
19 03 06

Särskilda representanter för Europeiska unionen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

238 045

Åtaganden

19 948 000

Genomförande 2009
Betalningar

17 350 000

Åtaganden

Betalningar

17 065 000,00

15 678 732,97

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.
Det täcker utgifter för löner till de särskilda representanterna och för deras personal och/eller stödstrukturer, inklusive perso
nalkostnader 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.
Rättslig grund
Rådets beslut 2010/441/Gusp av den 11 augusti 2010 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda repre
sentant vid Afrikanska unionen (EUT L 211, 12.8.2010, s. 23): 1 280 000 EUR.
Rådets beslut 2010/445/Gusp av den 11 augusti 2010 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda repre
sentant för krisen i Georgien (EUT L 211, 12.8.2010, s. 33): 700 000 EUR.
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Rådets beslut 2010/447/Gusp av den 11 augusti 2010 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda repre
sentant för fredsprocessen i Mellanöstern (EUT L 211, 12.8.2010, s. 39): 585 000 EUR.
Rådets beslut 2010/448/Gusp av den 11 augusti 2010 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda repre
sentant för Moldavien (EUT L 211, 12.8.2010, s. 40): 830 000 EUR.
Rådets beslut 2010/449/Gusp av den 11 augusti 2010 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda repre
sentant i Sydkaukasien (EUT L 211, 12.8.2010, s. 41): 1 410 000 EUR.
Rådets beslut 2010/450/Gusp av den 11 augusti 2010 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för Sudan
(EUT L 211, 12.8.2010, s. 42): 1 820 000 EUR.
Rådets beslut 2010/442/Gusp av den 11 augusti 2010 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant i Bosnien
och Hercegovina (EUT L 211, 12.8.2010, s. 26): 3 700 000 EUR.
Rådets beslut 2010/443/Gusp av den 11 augusti 2010 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda repre
sentant för Centralasien (EUT L 211, 12.8.2010, s. 29): 1 250 000 EUR.
Rådets beslut 2010/440/Gusp av den 11 augusti 2010 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda repre
sentant i området kring de afrikanska stora sjöarna (EUT L 211, 12.8.2010, s. 20): 1 520 000 EUR.
Rådets beslut 2010/446/Gusp av den 11 augusti 2010 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda repre
sentant i Kosovo (EUT L 211, 12.8.2010, s. 36): 1 230 000 EUR.
Rådets beslut 2010/444/Gusp av den 11 augusti 2010 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda repre
sentant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (Fyrom) (EUT L 211, 12.8.2010, s. 32): 310 000 EUR.
Rådets beslut 2010/439/Gusp av den 11 augusti 2010 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant i Afgha
nistan (EUT L 211, 12.8.2010, s. 17): 4 515 000 EUR.
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

19 04

EUROPEISKA INSTRUMENT FÖR
DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER (EIDHR)

19 04 01

Europeiska instrument för demo
krati och mänskliga rättigheter
(EIDHR)

4

118 310 000

85 696 110

116 500 000

19 04 03

Valövervakning

4

38 000 000

33 326 265

37 724 200

19 04 04

Förberedande åtgärd – Bygga
upp ett nätverk för konfliktföre
byggande

4

p.m.

578 112

19 04 05

Avslutande av det tidigare sam
arbetet

4

p.m.

12 378 327

19 04 06

Pilotprojekt – Forum för civil
samhället EU-Ryssland

4

400 000

200 000

19 04 07

Pilotprojekt – Bistånd till perso
ner som utsatts för tortyr

4

1 000 000

500 000

157 710 000

132 678 814

Kapitel 19 04 – Totalt

19 04 01

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

90 000 000 116 295 204,31

59 488 931,37

30 000 000

35 826 766,54

33 777 170,37

p.m.

400 000

0,—

796 834,—

p.m.

28 000 000

1 109 409,50

28 234 697,73

154 224 200

148 400 000 153 231 380,35 122 297 633,47

Europeiska instrument för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

118 310 000

Anslag 2010

Betalningar

85 696 110

Åtaganden

116 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

90 000 000

Åtaganden

116 295 204,31

Betalningar

59 488 931,37

Anmärkningar
Det allmänna målet ska vara att bidra till utvecklingen och befästandet av demokratin och respekten för de mänskliga rättig
heterna, i enlighet med unionens politik och riktlinjer och i nära samarbete med det civila samhället.
De viktigaste verksamhetsområdena omfattar följande:
— Stärka respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i de länder och regioner där dessa är som mest hotade
samt främja rättsstatsprincipen.
— Stärka det civila samhällets roll i fråga om främjande av de mänskliga rättigheterna och demokratiska reformer, och sam
tidigt skydda människorätts- och yttrandefrihetsaktivister samt pressfriheten, genom att främja fredlig försoning vid intres
sekonflikter och konsolidera det politiska deltagandet och den politiska representationen.
— Stödja åtgärder till förmån för mänskliga rättigheter och demokrati inom områden som omfattas av unionens riktlinjer,
bland annat genom att främja människorättsdialog och skydda personer som försvarar de mänskliga rättigheterna, bekämpa
dödsstraff och tortyr, inbegripet tvångsabort, kvinnlig könsstympning och tvångssterilisering, och skydda barn vid väp
nade konflikter,
— Stärka den internationella ramen för skydd av de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och främjande av demokrati,
särskilt internationella straffrättsliga mekanismer och grundläggande rättsliga instrument. En del av detta anslag ska använ
das för att erbjuda juridisk rådgivning och bidra till att mord på människorätts- och yttrandefrihetsaktivister utreds.
För att säkra fullständig ekonomisk insyn och öppenhet enligt artiklarna 53–56 i budgetförordningen kommer kommissionen
vid gemensam förvaltning med internationella organisationer att – på begäran – åta sig att delge såväl sin internrevisor som Euro
peiska revisionsrätten alla interna och externa revisioner som gäller användningen av unionsmedel.
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En del av detta anslag kommer att användas till Europeiska centret för universitetssamarbete gällande de mänskliga rättighe
terna och demokratisering, som erbjuder en Europeisk magisterutbildning i mänskliga rättigheter och demokratisering och ett
fortbildningsprogram mellan EU och FN, även efter det att giltighetstiden i slutet av 2006 löper ut för europaparlamentets och
rådets beslut 791/2004/EG av den 21 april 2004 (EUT L 138, 30.4.2004, s. 31).
Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under bud
getrubriken 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.
Detta anslag ska även finansiera stöd till icke-statliga organisationer och människorättsaktivister som verkar i Nordkaukasien.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett finansierings
instrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (EUT L 386, 29.12.2006, s. 1).

19 04 03

Valövervakning
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

38 000 000

Anslag 2010

Betalningar

33 326 265

Åtaganden

37 724 200

Genomförande 2009
Betalningar

30 000 000

Åtaganden

Betalningar

35 826 766,54

33 777 170,37

Anmärkningar
Till de viktigaste insatserna inom detta område hör att verka för ökat förtroende, insyn och tillförlitlighet i samband med demo
kratiska valprocesser genom att vidareutveckla unionens valövervakning och stödja övervakningskapaciteten regionalt och
nationellt.
Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under bud
getrubriken 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 1889/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett finansierings
instrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (EUT L 386, 29.12.2006, s. 1).
Referensrättsakter
Kommissionens uttalande om EU:s valövervakningsuppdrag (EU EOM) i samband med antagandet av det Europeiska instru
mentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR) med en bekräftelse av kommissionens avsikt att hålla utgifter i sam
band med EU:s valövervakningsuppdrag inom 25 % av budgeten för EIDHR under den sjuårsperiod som utgör budgetramen
2007–2013.
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Förberedande åtgärd – Bygga upp ett nätverk för konfliktförebyggande
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

p.m.

578 112

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

Åtaganden

400 000

Betalningar

0,—

796 834,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera ett nätverk för konfliktförebyggande åtgärder, med syftet att bygga upp en analys- och beslut
skapacitet inom området för yttre förbindelser i enlighet med Europaparlamentets resolution av den 13 december 2001 om
kommissionens meddelande om konfliktförebyggande (EGT C 177 E, 25.7.2002, s. 291).
Rättslig grund
Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Referensrättsakter
Detta anslag är avsett att finansiera en förberedande åtgärd enligt det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Euro
paparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (EGT C 172, 18.6.1999, s. 1)
och 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).
19 04 05

Avslutande av det tidigare samarbetet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

12 378 327

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

28 000 000

Åtaganden

1 109 409,50

Betalningar

28 234 697,73

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera slutförandet av det tidigare samarbetet inom ramen för Europeiskt initiativ för demokrati
och mänskliga rättigheter.
Detta anslag är avsett att stödja upprättande och underhåll av rehabiliteringscentrum för tortyroffer, där hänsyn tas till de köns
specifika aspekterna av tortyr mot kvinnor och flickor, och deras familjer samt andra organisationer som ger konkret stöd till
personer vilkas mänskliga rättigheter kränkts. Stöd för rehabiliteringen av tortyroffer måste förbli en prioritering. När så är rele
vant får projekten även omfatta förebyggande verksamhet.
Detta anslag är avsett att täcka gåvobistånd till projekt både i tredjeland och inom unionen vilka syftar till att
— främja och försvara mänskliga rättigheter och grundläggande friheter,
— stödja demokratiseringsprocessen samt förstärkandet av rättsstaten och av ett gott styre,
— stödja åtgärder för att främja respekten för mänskliga rättigheter och demokratisering,
— stödja insatser för att främja inrättandet av grupperingar av demokratiska länder inom Förenta nationernas organ, specia
liserade organ och regionala organisationer.
Detta anslag täcker finansiellt stöd till uppbyggnad av förtroendet för och stärkandet av tillförlitligheten hos och insynen i demo
kratiska valprocesser genom att sända ut valobservatörer från Europeiska unionen och stödja valövervakningskapaciteten på
regional och nationell nivå.
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Det ska också göra det möjligt att, enligt tjänsteföreskrifterna, anlita extern personal för att stödja valövervakningsuppdrag, inbe
gripet finansiering av chefsobservatörens kontrakt med kommissionen som särskild rådgivare enligt artiklarna 5 och 82 i anställ
ningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.
Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av åtgärder som syftar till att förbättra verksamheten i Förenta nationernas inter
nationella krigsförbrytartribunal för f.d. Jugoslavien och den internationella brottmålsdomstolen för Rwanda samt stöd till den
särskilda internationella domstolen för Sierra Leone.
Det är också avsett att täcka finansieringen av den internationella brottmålsdomstolen och dess verksamhet (samt stöd till inter
nationella, regionala eller lokala organisationer, däribland vissa icke-statliga organisationer) i syfte att främja ytterligare ratifi
ceringar av domstolens stadga, tillhandahålla rättslig sakkunskap för att införliva stadgan med nationell lagstiftning, öka det
allmänna stödet till domstolen och tillhandahålla utbildning om domstolens funktion.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 975/1999 av den 29 april 1999 om att fastställa krav för genomförande av åtgärder för utvecklings
samarbete som bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EGT L 120, 8.5.1999, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 976/1999 av den 29 april 1999 om att fastställa krav för genomförande av gemenskapsåtgärder som
inte avser utvecklingssamarbete och som inom ramen för gemenskapens utvecklingspolitik bidrar till det allmänna målet att
utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna i tredje land (EGT L 120, 8.5.1999, s. 8).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett finansierings
instrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (EUT L 386, 29.12.2006, s. 1).

19 04 06

Pilotprojekt – Forum för civilsamhället EU-Ryssland
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

400 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

200 000

Anmärkningar
Ny artikel
Syftet med forumet för civilsamhället EU–Ryssland är att etablera regelbundna och systematiska kontakter mellan civilsamhället
och icke-statliga organisationer i Ryssland och motsvarande aktörer i medlemsstaterna. Forumet kommer att ge civilsamhällets
aktörer i EU och Ryssland en möjlighet att göra sig hörda i frågor av gemensamt intresse. Forumets möten ska hållas i samband
med de toppmöten mellan EU och Ryssland som hålls en gång vartannat år. Syftet med pilotprojektet är att stärka en ansats
som utgår från basen (bottom-up) i de politiska processerna mellan EU och Ryssland.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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Pilotprojekt – Bistånd till personer som utsatts för tortyr
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 000 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

500 000

Anmärkningar
Ny artikel
Huvudsyftet med detta pilotprojekt är att inrätta ny finansiering för tortyroffer.
Pilotprojektet omfattar följande åtgärder:
— inrättande av rehabiliteringscenter för tortyroffer eller stöd av befintliga center,
— tillhandahållande av tillgång till tvärvetenskaplig stödverksamhet och rådgivning, inbegripet fysisk och psykoterapeutisk
behandling, psykosocial rådgivning, juridiska tjänster och socioekonomiskt stöd till offren.
Rättslig grund
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT C 83, 30.3.2010, s. 389).
Rådets direktiv 2003/9/EG av den 27 januari 2003 om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna
(EUT L 31, 6.2.2003, s. 18).
Europeiska unionens råd, 2865:e sammanträdet i rådet (yttre förbindelser), Luxemburg, 29 april 2009
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

19 05

FÖRBINDELSER OCH SAMAR
BETE MED INDUSTRIALISERADE
TREDJELÄNDER

19 05 01

Samarbete med industrialiserade
tredjeländer

4

19 05 02

Organisationen för energiut
veckling på Koreahalvön (Kedo)

4

p.m.

19 05 03

Pilotprojekt – Transatlantiska
metoder för att hantera globala
utmaningar

4

p.m.

Kapitel 19 05 – Totalt

19 05 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

25 021 000

19 043 580
p.m.

800 000

25 021 000

19 843 580

Åtaganden

23 640 000
p.m.

p.m.
23 640 000

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

16 963 000 25 199 223,34 13 471 435,07
p.m.

750 000

0,—

0,—

2 993 884,92

2 207 890,04

17 713 000 28 193 108,26 15 679 325,11

Samarbete med industrialiserade tredjeländer
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

25 021 000

Anslag 2010

Betalningar

19 043 580

Åtaganden

23 640 000

Genomförande 2009
Betalningar

16 963 000

Åtaganden

Betalningar

25 199 223,34

13 471 435,07

Anmärkningar
Samarbetet med industrialiserade länder och andra länder och territorier med en hög inkomstnivå syftar till samverkan med part
ner som har liknande politiska, ekonomiska och institutionella strukturer och värderingar som unionen och som är viktiga bila
terala partner och aktörer i multilaterala forum och i globala styrelseformer. Samarbetet omfattar också nyligen industrialiserade
länder eller länder och territorier med en hög inkomstnivå, vilka unionen har ett strategiskt intresse av att utveckla förbindelser
med.
Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åtgärder inom följande samarbetsområden som kan inbegripa en regional
dimension:
— Främja samarbete, partnerskap och gemensamma företag mellan ekonomiska, universitetsanknutna och vetenskapliga aktö
rer i unionen och partnerländerna.
— Främja bilateral handel, investeringsströmmar och ekonomiska partnerskap.
— Främja dialog mellan politiska, ekonomiska och sociala aktörer och andra icke-statliga organisationer i relevanta sektorer
i unionen och partnerländerna.
— Främja mellanfolkliga förbindelser, utbildningsprogram och kunskapsutbyte samt ökad förståelse mellan kulturer och
civilisationer.
— Främja samarbetsprojekt på områden såsom forskning, vetenskap och teknik, energi, transport och miljö (inbegripet kli
matförändringen), tull och finansiella frågor och alla andra frågor av gemensamt intresse för unionen och partnerländerna.
— Öka medvetenheten om och förståelsen för unionen och göra den mer synlig i partnerländerna.
— Stödja särskilda initiativ, bland annat forskningsarbete, undersökningar, pilotprojekt eller gemensamma projekt för att på
ett effektivt och flexibelt sätt bidra till att uppnå de samarbetsmål som följer av unionens bilaterala förbindelser med part
nerländerna eller som syftar till att ytterligare fördjupa och bredda de bilaterala förbindelserna med dem.
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Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under bud
getrubriken 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).
19 05 02

Organisationen för energiutveckling på Koreahalvön (Kedo)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Det planeras inget anslag för bidrag till organisationen för energiutveckling på Koreahalvön (Kedo), eftersom Kedo förväntas
fortsätta i betydligt reducerad form.
Rättslig grund
Avtalet av den 24 mars 2006 mellan Europeiska atomenergigemenskapen och organisationen för energiutveckling på Kore
ahalvön (Kedo).
Europeiska atomenergigemenskapens deltagande i organisationen för energiutveckling på Koreahalvön (Kedo).
Rådets förordning (Euratom) nr 300/2007 av den 19 februari 2007 om upprättande av ett instrument för kärnsäkerhetssam
arbete (EUT L 81, 22.3.2007, s. 1).
19 05 03

Pilotprojekt – Transatlantiska metoder för att hantera globala utmaningar
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

800 000

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

750 000

Åtaganden

2 993 884,92

Betalningar

2 207 890,04

Anmärkningar
Detta pilotprojekt är avsett att främja gemensamma transatlantiska tillvägagångssätt för viktiga internationella politiska utma
ningar. Åtgärder som vidtas inom ramen för pilotprojektet ska syfta till att göra det internationella samfundets åtgärder mer
effektiva och till att komplettera befintliga mekanismer. Pilotprojektet ska användas för att finansiera innovativa projekt mellan
europeiska och amerikanska politiska ledare utanför räckvidden för de nuvarande redskap som är tillgängliga inom ramen för
befintliga lagstiftningsinstrument. Vid genomförandet av denna åtgärd ska kommissionen garantera en välbalanserad fördel
ning av stödet. Det kommer också att bidra till att få den amerikanska regeringen att engagera sig för ett stärkt transatlantiskt
partnerskap. Slutligen kommer det att utgöra ett tillfälle för akademiker inom unionen att presentera sina idéer för amerikanska
akademiker.
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19 05 03 (forts.)

Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Referensrättsakter
Europaparlamentets resolution av den 18 maj 2006 om 2007 års budget: kommissionens rapport om den årliga politiska stra
tegin (EUT C 297 E, 7.12.2006, s. 357) samt Europaparlamentets resolutioner av den 1 juni 2006 om att förbättra förbindel
serna mellan EU och Förenta staterna inom ramen för ett transatlantiskt partnerskapsavtal (EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 226)
och om transatlantiska ekonomiska förbindelser mellan EU och Förenta staterna (EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 235).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

KRISHANTERING OCH GLO
BALA SÄKERHETSHOT

19 06 01

Krishantering och beredskap

19 06 01 01

Krishantering och beredskap
(Stabilitetsinstrumentet)

4

19 06 01 02

Avslutande av det tidigare sam
arbetet

4

Artikel 19 06 01 – Delsumma

202 900 000

p.m.

p.m.

49 000 000

24 566 218

41 000 000

Insatser inom riskminimering
och beredskap i samband med
kemiska, nukleära och
biologiska material eller agens
(Stabilitetsinstrumentet)

4

Förberedande åtgärd – Minska
antalet kärnvapen, kemiska och
biologiska vapen och
handeldvapen

4

p.m.

Unionens politik för att
bekämpa spridning av lätta
vapen

4

p.m.

Regionöverskridande insatser
avseende organiserad
brottslighet, människohandel,
skydd av viktig infrastruktur,
hot mot folkhälsan och
kampen mot terrorism
(Stabilitetsinstrumentet)

2 856 537

151 559 000

151 559 000

19 06 02 01

19 06 03

152 348 640

Åtaganden

155 205 177

Insatser för att skydda länder
och deras befolkningar mot
kritiska tekniska hot

Artikel 19 06 02 – Delsumma

Betalningar

202 900 000

19 06 02

19 06 02 03

Genomförande 2009

BR

19 06

19 06 02 02

Anslag 2010

p.m.

914 092

p.m.

p.m.

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

150 000 000 135 444 507,— 114 783 055,42

848 824

0,—

4 285 179,85

150 848 824 135 444 507,— 119 068 235,27

25 800 000

33 000 000,—

11 503 931,40

0,—

0,—

400 000

0,—

0,—

p.m.

49 000 000

25 480 310

41 000 000

26 200 000

33 000 000,—

11 503 931,40

4

30 000 000

9 521 790

21 000 000

8 756 336

13 000 000,—

8 185 386,—

19 06 04

Stöd på kärnkraftsområdet

19 06 04 01

Stöd på kärnkraftsområdet

4

49 544 700

42 848 055

54 152 882

45 500 000

64 000 000,—

65 910 758,44

19 06 04 02

Unionens bidrag till Europeiska
banken för återuppbyggnad och
utveckling till förmån för
fonden för inkapsling av
Tjernobylreaktorn

4

25 000 000

23 804 475

15 000 000

15 000 000

9 700 000,—

9 700 000,—

74 544 700

66 652 530

69 152 882

60 500 000

73 700 000,—

75 610 758,44

Artikel 19 06 04 – Delsumma
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KAPITEL 19 06 — KRISHANTERING OCH GLOBALA SÄKERHETSHOT (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

19 06 06

Konsulärt samarbete

4

p.m.

19 06 07

Pilotprojekt – Stöd till
övervaknings- och skyddsåt
gärder för unionsfartyg som
färdas genom områden som
hotas av sjöröveri

4

p.m.

19 06 08

Förberedande åtgärd – Bered
skapsplaner med avseende på
den finansiella och ekonomiska
krisen i utvecklingsländer

4

p.m.

19 06 09

Pilotprojekt – Program för
fredsbyggande verksamhet som
sker under ledning av ickestatliga organisationer

4

Kapitel 19 06 – Totalt

340 000

1 000 000
357 444 700

1 000 000

1 000 000

p.m.

3 000 000

2 000 000

p.m.

1 000 000

1 000 000

257 199 807

19 06 01

Krishantering och beredskap

19 06 01 01

Krishantering och beredskap (Stabilitetsinstrumentet)

287 711 882

Åtaganden

Betalningar

15 000,—

0,—

1 000 000,—

0,—

250 305 160 256 159 507,— 214 368 311,11

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

202 900 000

Anslag 2010

Betalningar

152 348 640

Åtaganden

151 559 000

Genomförande 2009
Betalningar

150 000 000

Åtaganden

135 444 507,00

Betalningar

114 783 055,42

Anmärkningar

Snabb finansiering genom stabilitetsinstrumentet är avsedd att tillämpas när en akut, faktisk eller begynnande krissituation upp
står, en situation som hotar demokratin, den allmänna ordningen, skyddet av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna, säkerheten och den personliga tryggheten, situationer som riskerar att trappas upp till väpnad konflikt eller att desta
bilisera landet i fråga, och när sådana situationer sannolikt äventyrar de gynnsamma verkningarna av bistånds- och samarbets
politiken och samarbetsprogrammen, deras effektivitet och/eller förutsättningarna för att de ska kunna genomföras korrekt.

Detta anslag är avsett att täcka ett integrerat program med svarsåtgärder som är avsedda att återupprätta de grundläggande för
utsättningar som är nödvändiga för genomförandet av biståndet inom ramen för unionens instrument för långsiktigt bistånd.
Dessa program kommer att säkerställa en smidig övergång mellan katastrofbistånd och återanpassnings- och utvecklingsbis
tånd. De ska även omfatta kompletterande åtgärder inom gemenskapens behörighetsområde i samband med åtgärder som anta
gits inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) som ett led i en övergripande unionsstrategi för
krishantering.

Anslaget är även avsett att täcka åtgärder för att förebygga och minska katastrofer som är en följd av klimatförändringar, i syn
nerhet förvaltning av vattenresurser, i de fall där dessa katastrofer riskerar att utvecklas till ett säkerhetshot.
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19 06 01 (forts.)
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Det ska särskilt täcka åtgärder för
— tekniskt och logistiskt stöd till insatser av internationella och regionala organisationer, statliga och icke-statliga aktörer för
att främja förtroendeskapande åtgärder, medling, dialog och försoning,
— återupprättande av grundläggande offentliga bastjänster och ekonomisk verksamhet,
— ett första fysiskt återställande och tagande i bruk av den grundläggande infrastrukturen, inklusive minröjning,
— social återanpassning av framförallt flyktingar, fördrivna personer och demobiliserade soldater,
— återuppbyggnad av den institutionella kapacitet som är nödvändig för ett gott styre och säkerställande av rättsstatsprinci
pen och demokratin,
— stöd för att avhjälpa de särskilda behoven hos kvinnor och barn som berörs av väpnade konflikter, särskilt återanpassning
av barn som drabbats av krig, inbegripet barnsoldater,
— beredskapsåtgärder som syftar till att stärka kapaciteten hos internationella, regionala och subregionala organisationer, sta
ter och icke-statliga aktörer när det gäller deras insatser för att främja tidig varning, förtroendeskapande åtgärder, medling
och försoning och åtgärder för att förhindra uppkomsten av spänningar mellan folkgrupper och att förbättra återhämt
ningen efter konflikter och katastrofer; kommissionen kommer också att arbeta för att stärka kapaciteten hos organisatio
ner inom det civila samhället, med stöd av erfarenheten från det nätverk för konfliktförebyggande som tidigare genomförts
som förberedande åtgärd,
— stöd till internationella brottmålsdomstolar och tillfälliga nationella domstolar, sannings- och försoningskommissioner samt
mekanismer för avgörande i domstol av människorättskrav,
— stöd till åtgärder för att inom ramen för unionens samarbetspolitik och målen för denna politik hantera effekterna på civil
befolkningen av olaglig användning av och tillgång till skjutvapen,
— stöd till åtgärder för att främja och värna respekten för mänskliga rättigheter,
— stöd till åtgärder för stöd till utveckling och organisation av det civila samhället.
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 organisa
tioner samt offentliga och privata aktörer (även utsänd personal från medlemsstaternas förvaltningar) med erforderliga speci
alkunskaper och erfarenheter.
Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under bud
getrubriken 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 stabilitetsin
strument (EUT L 327, 24.11.2006, s. 1).
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19 06 01 (forts.)

19 06 01 02

Avslutande av det tidigare samarbetet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

p.m.

2 856 537

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

Åtaganden

848 824

Betalningar

0,—

4 285 179,85

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att, som komplement till de anslag till åtgärder för att bekämpa antipersonella minor (truppminor) som
beviljas från samarbetsprogram med de berörda mottagarländerna, täcka gemenskapens finansiering av åtgärder rörande sådana
minor, särskilt åtgärder för att genomföra Ottawakonventionen om förbud mot användning, lagring, tillverkning och överfö
ring av antipersonella minor och om deras förstöring.
Det är också avsett att täcka åtgärder för att rehabilitera människor som fallit offer för antipersonella minor.
Det är avsett att täcka en hel rad åtgärder, såsom minröjning, lagerförstörelse, utbildning om minornas farlighet, inspektion av
misstänkta områden och stöd till minoffer.
Anslaget ska också täcka finansiering av icke-statliga organisationers verksamhet för att ta upp problemet med landminor med
icke-statliga väpnade grupper som är ”en del av problemet” och som därför också bör vara ”en del av lösningen”.
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 stabilitetsin
strument (EUT L 327, 24.11.2006, s. 1).

19 06 02

Insatser för att skydda länder och deras befolkningar mot kritiska tekniska hot

19 06 02 01

Insatser inom riskminimering och beredskap i samband med kemiska, nukleära och biologiska material eller agens
(Stabilitetsinstrumentet)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

49 000 000

Anslag 2010

Betalningar

24 566 218

Åtaganden

41 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

25 800 000

Åtaganden

Betalningar

33 000 000,00

11 503 931,40

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka insatser för hjälp till skydd av länder och befolkningar mot kritiska tekniska hot. Detta kan bland
annat omfatta
— 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,
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19 06 02 (forts.)
19 06 02 01 (forts.)

— stöd till åtgärder för att förstärka säkerhetspraxis när det gäller civila anläggningar där känsliga kemiska, biologiska, radio
logiska eller nukleära material eller agens lagras eller hanteras i samband med civila forskningsprogram,
— stöd inom ramen för unionens samarbetspolitik och dess mål till inrättande av civil infrastruktur och relevanta civila under
sökningar som krävs för avveckling, renovering eller ombyggnad av vapenrelaterade anläggningar och platser när det har
förklarats att dessa inte längre ingår något försvarsprogram,
— förstärkning av kapaciteten hos de berörda civila myndigheter som medverkar vid utveckling och genomförande av effek
tiv kontroll av olaglig handel med kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära material eller agens (inklusive utrustning
för framställning eller leverans), även genom installation av modern logistik-, utvärderings- och kontrollutrustning,
— utveckling av den rättsliga ramen och den institutionella kapaciteten för inrättande och genomförande av effektiva export
kontroller avseende varor med dubbla användningsområden, inbegripet åtgärder för regionalt samarbete,
— utveckling av effektiv civil katastrofberedskap, beredskapsplanering, reaktion på kriser och resurser för sanering i samband
med allvarliga miljöolyckor på detta område.
Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under bud
getrubriken 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 stabilitetsin
strument (EUT L 327, 24.11.2006, s. 1).

19 06 02 02

Förberedande åtgärd – Minska antalet kärnvapen, kemiska och biologiska vapen och handeldvapen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansiering av åtgärder som bidrar till att minska mängden massförstörelsevapen (kärnvapen,
kemiska och biologiska vapen).
Det är även avsett att täcka finansiering av åtgärder för att bekämpa spridning av lätta vapen och olaglig vapenhandel.
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KAPITEL 19 06 — KRISHANTERING OCH GLOBALA SÄKERHETSHOT (forts.)

19 06 02 (forts.)
19 06 02 02 (forts.)

Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
19 06 02 03

Unionens politik för att bekämpa spridning av lätta vapen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

p.m.

914 092

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

Åtaganden

400 000

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansiering av åtgärder för att bekämpa spridning av lätta vapen och olaglig vapenhandel.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1717/2006 av den 15 november 2006 om upprättande av ett stabilitetsin
strument (EUT L 327, 24.11.2006, s. 1).
19 06 03

Regionöverskridande insatser avseende organiserad brottslighet, människohandel, skydd av viktig infrastruktur, hot mot
folkhälsan och kampen mot terrorism (Stabilitetsinstrumentet)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

30 000 000

Anslag 2010

Betalningar

9 521 790

Åtaganden

21 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

8 756 336

Åtaganden

13 000 000,00

Betalningar

8 185 386,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka nya åtgärder som syftar till att främja samarbetet mellan unionen och tredjeländer i fråga om
globala och regionala gränsöverskridande hot som inverkar på medborgares säkerhet och grundläggande rättigheter.
Dessa åtgärder kommer att omfatta
— stärkande av kapaciteten hos brottsbekämpande myndigheter och rättsliga och civila myndigheter som deltar i kampen mot
terrorism och organiserad brottslighet, inbegripet olaglig narkotikahandel, människohandel, olaglig vapenhandel och olag
lig handel med sprängämnen samt i effektiv övervakning av olaglig handel och transitering,
— stöd till åtgärder för att ta itu med hot mot internationella transporter och kritisk infrastruktur, inbegripet passagerar- och
godstransport,
— säkerställande av en adekvat reaktion på allvarliga hot mot folkhälsan, exempelvis epidemier med potentiellt transnatio
nella 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 åtgär
der inte kan vidtas inom ramen för de relevanta unionsinstrumenten för externt bistånd. Anslaget är även avsett att täcka slut
förandet av betalningarna för åtgärder som finansieras under den tidigare budgetrubriken 19 02 11 (samarbetsprogram mellan
nordliga och sydliga länder för bekämpning av narkotika och narkotikamissbruk).
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Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under bud
getrubriken 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 stabilitetsin
strument (EUT L 327, 24.11.2006, s. 1).
19 06 04

Stöd på kärnkraftsområdet

19 06 04 01

Stöd på kärnkraftsområdet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

49 544 700

Anslag 2010

Betalningar

42 848 055

Åtaganden

54 152 882

Genomförande 2009
Betalningar

45 500 000

Åtaganden

Betalningar

64 000 000,00

65 910 758,44

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Främjandet av en effektiv kärnsäkerhetskultur på alla nivåer, i synnerhet genom
— kontinuerligt stöd till tillsynsmyndigheter och tekniska stödorganisationer samt en förstärkning av regelverket, sär
skilt när det gäller utfärdande av driftstillstånd,
— program som genomförs på plats och program för yttre bistånd samt konsultation och därtill knuten verksamhet för
att förbättra säkerhetsaspekterna av utformningen, driften och underhållet av kärnkraftverk som för närvarande har
driftstillstånd och andra befintliga kärnanläggningar, i syfte att uppnå höga säkerhetsnivåer, särskilt med utnyttjande
av operatörernas erfarenheter,
— stöd för säker transport, behandling och deponering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, och
— utveckling och genomförande av strategier för avveckling av befintliga anläggningar och sanering av f.d. kärntekniska
anläggningar.
— 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.
— Upprättande av ett nödvändigt regelverk och metoder för säkerhetskontroller av kärnämnen, inklusive adekvat redovis
ning 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, räddningstjänst och
återuppbyggnadsåtgärder.
— Åtgärder för att främja internationellt samarbete (bland annat inom ramen för relevanta internationella organisationer, sär
skilt IAEA) inom ovan nämnda områden, inbegripet genomförande och övervakning av internationella konventioner och
avtal, utbyte av information samt utbildning och forskning.
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Detta anslag är också avsett för övervakning och undersökning av följderna av Tjernobylolyckan på människors hälsa och på
miljön i grannländerna, i synnerhet i Ukraina och Vitryssland, liksom dess socioekonomiska följder.
Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under bud
getrubriken 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 (Euratom) nr 300/2007 av den 19 februari 2007 om upprättande av ett instrument för kärnsäkerhetssam
arbete (EUT L 81, 22.3.2007, s. 1).

19 06 04 02

Unionens bidrag till Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling till förmån för fonden för inkapsling av
Tjernobylreaktorn
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

25 000 000

Anslag 2010

Betalningar

23 804 475

Åtaganden

15 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

15 000 000

Åtaganden

9 700 000,00

Betalningar

9 700 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka de åtgärder som vidtas för att finansiera kommissionens ytterligare medverkan i fonden för
inkapsling av Tjernobylreaktorn.
Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under bud
getrubriken 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 beslut 2006/908/EG, Euratom av den 4 december 2006 om den första delutbetalningen av det tredje gemenskapsbidra
get 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 kärnsäkerhetssam
arbete (EUT L 81, 22.3.2007, s. 1).
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Konsulärt samarbete
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

15 000,00

0,—

Anmärkningar
Dessa anslag är avsedda att finansiera stödåtgärder (framför allt av logistisk art) för medlemsstaternas beskickningar, särskilt
vid en kris i ett tredjeland inom ramen för det konsulära samarbetet. Åtgärderna grundar sig på artiklarna 20.2 c och 23 i
EUF-fördraget, som rör skydd av unionsmedborgare som inte representeras av sin medlemsstat i tredjeländer, och på artikel 35
i EU-fördraget, som ålägger unionens delegationer en uppgift i samband med genomförandet av artikel 20.2 c i EUF-fördraget
i samarbete med medlemsstaternas beskickningar.
Rättslig grund
Uppgifter som härrör från särskilda befogenheter som ges kommissionen direkt genom fördragen, i enlighet med artikel 49.6 d
i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
19 06 07

Pilotprojekt – Stöd till övervaknings- och skyddsåtgärder för unionsfartyg som färdas genom områden som hotas av sjöröveri
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

340 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

1 000 000

1 000 000

Åtaganden

Betalningar

1 000 000,00

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka en studie och en analys av möjligheterna att tillhandahålla stöd för att finansiera, förvalta och
samordna övervaknings- och skyddsåtgärder för unionsfartyg som färdas genom områden som hotas av internationellt sjöröveri.
Rättslig grund
Pilotprojekt i den mening som avses i artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med
budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
19 06 08

Förberedande åtgärd – Beredskapsplaner med avseende på den finansiella och ekonomiska krisen i utvecklingsländer
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

3 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2 000 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka akuta åtgärder på kort sikt för att lindra konsekvenserna av den globala finansiella och ekono
miska krisen i de mest utsatta och minst motståndskraftiga av de länder som omfattas av Europaparlamentets och rådets för
ordning (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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Verksamhet som täcks av detta anslag kan inkludera åtgärder för att lindra krisens sociala konsekvenser, bl.a. sociala trygghets
nät, sysselsättningsskapande initiativ och verksamhet för att garantera att lämpliga sociala tjänster tillhandahålls.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
19 06 09

Pilotprojekt – Program för fredsbyggande verksamhet som sker under ledning av icke-statliga organisationer
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 000 000

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

Åtaganden

1 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 000 000

Anmärkningar
Detta anslag, som kompletterar den kapacitetsbyggande verksamhet som sker via stabilitetsinstrumentets fredsbyggande part
nerskap, ska finansiera ett program för fredsbyggande verksamhet som sker under ledning av icke-statliga organisationer i syfte
att stödja unionens åtaganden för att förhindra konflikter och bygga fred utanför sina gränser.
Bland annat följande verksamhet kommer att finansieras via detta pilotprojekt: forskning om och analys av specifika konflikter,
stöd för fredsprocesser, medling och dialog, stöd för avväpnings-, demobiliserings- och återanpassningsprocesser och mer omfat
tande ekonomisk utveckling efter konflikter, stöd för lokala aktörers deltagande i biläggandet av konflikter, civilsamhällets del
tagande i säkerhetsreformer, reformer av rättsväsendet och övergångsrättvisa, främjande av konfliktmedveten utvecklingspraxis,
internationellt och nationellt arbete för att främja fredsbyggande insatser och förebyggande av våldsamma konflikter, utveck
ling och förvaltning av system för tidig varning, främjande av kvinnors roll i det fredsbyggande arbetet, obeväpnade civila freds
bevarande insatser och utnyttjande av sakkunniga för att stödja lokala aktörer genom att minska och förhindra våld och genom
att stödja dialog, varaktig fred och ett samhälle som förmår att återhämta sig efter en konflikt.
Detta pilotprojekt skulle också kunna fungera som ett testfall för unionens stöd för fredsbyggande verksamhet som sker under
ledning av icke-statliga organisationer och därmed leda till att det fastställs en permanent mekanism för kort-, medel- och lång
siktig finansiering på detta område.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

EUROPEISK GRANNSKAPSPO
LITIK OCH FÖRBINDELSER
MED RYSSLAND

19 08 01

Europeiska grannskaps- och
partnerskapens ekonomiska
samarbete

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

19 08

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

19 08 01 01 Europeiska grannskaps- och

partnerskapens ekonomiska
samarbete med Medelhavslän
derna

4

842 950 400

666 525 298

790 604 627

700 000 000

744 804 000,73

684 626 051,72

4

300 000 000

266 610 119

295 000 000

260 000 000

352 600 000,—

325 486 849,03

4

556 421 000

328 501 754

466 103 000

279 000 000

425 875 020,82

370 961 548,41

1 500 000

1 000 000,—

1 325 019,66

2 100 000

2 500 000,—

381 223,45

500 000

2 000 000,—

0,—

19 08 01 02 Europeiska grannskaps- och

partnerskapens ekonomiska
bistånd för Palestina, fredspro
cessen och UNRWA

19 08 01 03 Europeiska grannskaps- och

partnerskapens ekonomiska
samarbete med Östeuropa

19 08 01 04 Pilotprojekt – Åtgärder för före

byggande och återställande av
Östersjöns botten

4

p.m.

200 000

4

p.m.

1 600 000

4

p.m.

500 000

p.m.

19 08 01 05 Förberedande åtgärd – Minorite

ter i Ryssland – Utveckling av
kultur, medier och det civila
samhället

2 000 000

19 08 01 08 Pilotprojekt – Finansiering av

Europeiska grannskapspolitiken
– Förberedelse av personal som
sysslar med frågor som rör
EU–Europeiska grannskapspoli
tiken
Artikel 19 08 01 – Delsumma

19 08 02

p.m.

1 699 371 400 1 263 937 171 1 553 707 627 1 243 100 000 1 528 779 021,55 1 382 780 692,27

Gränsöverskridande samarbete
– Europeiska grannskaps- och
partnerskapsinstrumentet

19 08 02 01 Gränsöverskridande samarbete

– Bidrag från rubrik 4

4

83 529 000

55 226 382

78 327 000

78 000 000

69 227 604,—

54 585 937,47

1.2

116 234 779

86 000 000

90 632 446

63 100 000

74 662 069,—

29 731 867,76

0,—

0,—

0,—

0,—

19 08 02 02 Gränsöverskridande samarbete

– Bidrag från rubrik 1b
(Regionalpolitik)

19 08 02 03 Europeiska unionens

Östersjöstrategi

4

p.m.

p.m.

Reserver (40 02 41)
p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Åtaganden

19 08 02 04 Pilotprojekt – Europeiska unio

nens Östersjöstrategi

4

Artikel 19 08 02 – Delsumma

p.m.
199 763 779

Betalningar

p.m.

199 763 779
Slutförande av
finansprotokollen med
Medelhavsländerna

4

Kapitel 19 08 – Totalt

p.m.

Åtaganden

Betalningar

p.m.

141 226 382

Reserver (40 02 41)

19 08 03

Genomförande 2009

BR

141 226 382

p.m.

Åtaganden

Betalningar

p.m.

168 959 446

141 100 000

20 000 000

20 000 000

188 959 446

161 100 000

p.m.

143 889 673,—

84 317 805,23

143 889 673,—

84 317 805,23

0,—

2 191 042,74

p.m.

1 899 135 179 1 405 163 553 1 722 667 073 1 384 200 000 1 672 668 694,55 1 469 289 540,24

Reserver (40 02 41)

20 000 000

20 000 000

1 899 135 179 1 405 163 553 1 742 667 073 1 404 200 000 1 672 668 694,55 1 469 289 540,24

Anmärkningar
Unionen har för avsikt att upprätta ett område av välstånd och goda grannrelationer mellan medlemsstaterna och de angräns
ande partnerländerna (1). Unionen har därför ingått avtal med de flesta grannländer samt upprättat handlingsplaner för den
Europeiska grannskapspolitiken för att genomföra dessa avtal. Syftet är att med hjälp av denna framförhandlade ram utveckla
starkare och djupare förbindelser som bygger på gemensamma värderingar och intressen och som inbegriper omfattande eko
nomisk integration och politiskt samarbete. Unionen har också ingått ett genuint strategiskt partnerskap med Ryssland. Det byg
ger på gemensamma intressen och värderingar och skapande av fyra ”gemensamma områden”. Anslagen i detta kapitel är
avsedda att täcka samarbetsåtgärder för att stödja genomförandet av sådana avtal. Samarbetet med länder med vilka sådana avtal
ännu inte undertecknats eller inte finns – t.ex. Vitryssland, Libyen eller Syrien – kommer att grundas på unionens politiska mål.

19 08 01

Europeiska grannskaps- och partnerskapens ekonomiska samarbete

19 08 01 01

Europeiska grannskaps- och partnerskapens ekonomiska samarbete med Medelhavsländerna
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

842 950 400

Anslag 2010

Betalningar

666 525 298

Åtaganden

790 604 627

Genomförande 2009
Betalningar

700 000 000

Åtaganden

744 804 000,73

Betalningar

684 626 051,72

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att särskilt täcka samarbetsåtgärder som huvudsakligen syftar till att stödja genomförandet av de fleråriga
vägledande programmen under perioden 2007–2010 och 2011–2013 för de handlingsplaner för den Europeiska grannskaps
politiken som ingåtts med unionens grannar kring Medelhavet. Det ska också användas för stöd vid genomförandet av den fem
åriga arbetsplanen för Europa–Medelhavssamarbetet 2006–2010 i enlighet med beslut vid Europa–Medelhavstoppmötet i
Barcelona i november 2005, samt vissa åtgärder inom ramen för Medelhavsunionen som igångsattes vid toppmötet i Paris den
13 juli 2008. Detta täcker bl.a. följande samarbetsområden:
— Främja politisk dialog och reform.
(1) Området omfattar 17 länder, varav sju (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland) är belägna öster om unio
nen och tio (Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, den palestinska myndigheten, Syrien och Tunisien) är belägna söder om
unionen.
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— Främja tillnärmning av lagstiftning och partnerländernas gradvisa deltagande på den inre marknaden samt ökad handel.
— Stärka de nationella institutioner som ansvarar för utarbetande och genomförande av politiken på de områden som omfat
tas av associeringsavtalen.
— Främja respekten för mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors och barns rättigheter, och god samhällsstyrning.
— Främja hållbar utveckling och bidragande till fattigdomsminskning.
— Stödja en modernisering av ekonomin, främjande av investeringar i regionen och stärkande av små och medelstora företag.
— Upprätta bättre förbindelser på transport- och energiområdet mellan unionen och grannländerna och grannländerna sin
semellan samt bemötande av hot mot vår gemensamma miljö.
— Främja åtgärder som bidrar till konfliktlösning.
— Främja det civila samhällets utveckling, bl.a. för att gynna den sociala delaktigheten.
— Främja mellanfolkliga kontakter och utbyte inom utbildning, forskning och kultur.
— Bidra till finansieringen av de insatser som utförs av Förenta nationernas hjälporganisation för palestinska flyktingar
(UNRWA) i Libanon, Syrien och Jordanien, och i synnerhet dess program rörande hälsa, utbildning och sociala tjänster.
— Stödja regional integration inom ramen för Europa–Medelhavspartnerskapet och i synnerhet främjande av regionalt sam
arbete, skapande av nätverk och partnerskap mellan offentliga och privata icke vinstdrivande organisationer i syfte att utbyta
kunskaper och bästa praxis på alla relevanta områden.
— Stödja åtgärder på migrationsområdet som bland annat syftar till att främja förbindelserna mellan migration och utveck
ling, bekämpa illegal invandring och underlätta återtagande. Åtgärderna kommer att kompletteras av åtgärder som finan
sieras från anslaget för det Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, punkt 19 02 01 01 (Samarbete med
tredjeland om migration och asyl).
Anslaget ska även täcka övergripande synlighets- och informationsåtgärder i fråga om unionens stöd som är direkt knutna till
unionens mål i tredjeländerna i Medelhavsområdet.
Om det sker en allvarlig försämring av situationen i ett visst land när det gäller frihet, demokrati, respekten för grundläggande
rättigheter och friheter och rättsstaten kan unionens stöd minskas och användas i huvudsak till att stödja icke-statliga aktörer
genom åtgärder som syftar till att främja mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.
Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under bud
getrubriken 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.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll 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 som avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med
bestämmelserna i artikel 18.1 d 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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19 08 01 (forts.)
19 08 01 01 (forts.)

En del av detta anslag ska med beaktande av budgetförordningen avsättas för verksamhet som genomförs av äldre frivilliga exper
ter från unionen som omfattas av Europeiska nätverket för ledande experter (ESSN), inbegripet tekniskt bistånd, rådgivnings
tjänster och utbildning i utvalda offentliga eller privata företag.
Detta anslag ska även täcka följande utgifter:
— Undersökning av klimatförändringens konsekvenser för vattenkvaliteten i Medelhavet.
— Undersökning av föroreningarna längs Medelhavskusten.
— Undersökning av energiinfrastrukturen i havet (gas- och oljeledningar, elektriska kablar, etc.).
— Främjande av nätverkssamarbetet mellan offentliga och privata forskningscentrum som övervakar vattenkvaliteten i Med
elhavet och tillståndet längs kustlinjen i syfte att utbyta information och forskningsresultat och utveckla gemensamma för
slag till interventions- och skyddsstrategier.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestäm
melser för upprättandet av ett Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (EUT L 310, 9.11.2006, s. 1).
19 08 01 02

Europeiska grannskaps- och partnerskapens ekonomiska bistånd för Palestina, fredsprocessen och UNRWA
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

300 000 000

Anslag 2010

Betalningar

266 610 119

Åtaganden

295 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

260 000 000

Åtaganden

352 600 000,00

Betalningar

325 486 849,03

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 humani
tära förhållanden genom att tillhandahålla väsentliga tjänster och annat stöd,
— 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 fredsproces
sen, 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-palestinskt
samarbete,
— främja det civila samhällets utveckling, bl.a. för att gynna den sociala delaktigheten.

II/800

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 19 — YTTRE FÖRBINDELSER
KAPITEL 19 08 — EUROPEISK GRANNSKAPSPOLITIK OCH FÖRBINDELSER MED RYSSLAND (forts.)

19 08 01 (forts.)
19 08 01 02 (forts.)

Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under bud
getrubriken 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 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestäm
melser för upprättandet av ett Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (EUT L 310, 9.11.2006, s. 1).

19 08 01 03

Europeiska grannskaps- och partnerskapens ekonomiska samarbete med Östeuropa
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

556 421 000

Anslag 2010

Betalningar

328 501 754

Åtaganden

466 103 000

Genomförande 2009
Betalningar

279 000 000

Åtaganden

425 875 020,82

Betalningar

370 961 548,41

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att särskilt täcka samarbetsåtgärder som huvudsakligen syftar till att stödja genomförandet av de avtal och
handlingsplaner för den europeiska grannskapspolitiken som ingåtts med unionens östra grannar samt bilaterala och multila
terala åtgärder inom ramen för det östliga partnerskapet. Det ska också stödja det strategiska partnerskapet mellan unionens
och Ryssland genom att genomföra de fyra gemensamma områdena: ekonomiskt samarbete, frihet, säkerhet och rättvisa, yttre
säkerhet samt forskning och utbildning, inklusive kultur. Detta inbegriper bl.a. följande samarbetsområden:
— Främjande av politisk dialog och reform.
— Främja tillnärmning av lagstiftning och partnerländernas gradvisa deltagande på den inre marknaden samt ökad handel.
— Stärka de nationella institutioner som ansvarar för utarbetande och genomförande av politiken på de områden som omfat
tas av associeringsavtalen.
— Främja respekt för de mänskliga rättigheterna och god samhällsstyrning.
— Stödja en övergång till marknadsekonomi och modernisering av ekonomin, främjande av investeringar i regionen och stär
kande av små och medelstora företag.
— Främja hållbar utveckling och bidragande till fattigdomsminskning.
— Upprätta bättre förbindelser på transport- och energiområdet mellan unionen och grannländerna och grannländerna sin
semellan, samt bemötande av hot mot vår gemensamma miljö.
— Främja åtgärder som bidrar till konfliktlösning och förebyggande av konflikter i områden där det finns låsta konflikter.
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19 08 01 (forts.)
19 08 01 03 (forts.)

— Främja utvecklingen av det civila samhället, vilket bl.a. inbegriper att främja social integration och uppmuntra mindre väl
representerade grupper att göra sig hörda och bli aktiva i det civila samhället och inom det politiska systemet.
— Främja mellanfolkliga kontakter och utbyte inom utbildning, forskning och kultur.
— Stödja regionalt samarbete, bland annat inom ramen för den s.k. Svartahavssynergin och det östliga partnerskapet.
— Stödja åtgärder på migrationsområdet som bland annat syftar till att främja förbindelserna mellan migration och utveck
ling, bekämpa illegal invandring och underlätta återtagande. Åtgärderna kommer att kompletteras av åtgärder som finan
sieras från anslaget för det Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, artikel 19 02 01 (Samarbete med
tredjeland om migration och asyl).
Detta anslag är också avsett att finansiera forskning om människors hälsa och en hållbar utveckling i Ukraina och Vitryssland,
i synnerhet med avseende på förbättrade hälsoförhållanden i de områden som drabbats av Tjernobylolyckan.
Detta anslag ska även finansiera förtroendeskapande åtgärder i låsta konfliktområden i Georgien, och Transnistrien samt i utbry
tarregionerna Abchazien och Sydossetien, och lokala projekt för förtroendeskapande verksamhet och ekonomisk rehabilitering
i Nagorno-Karabach.
Anslagen under denna punkt är också avsedda för insatser för upplysning av allmänheten och eventuella stödmottagare samt
för att öka unionsstödets synlighet.
En del av detta anslag ska, med beaktande av budgetförordningen, avsättas för verksamhet som genomförs av äldre frivilliga
experter från unionen som ingår i Europeiska nätverket för ledande experter (ESSN), inbegripet tekniskt bistånd, rådgivnings
tjänster och utbildning i utvalda offentliga eller privata företag.
Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under bud
getrubriken 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.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll 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 som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestäm
melserna i artikel 18.1 d 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.
En del av detta anslag kommer att avsättas till ytterligare stöd av målen för EU:s Östersjöstrategi. Detta stöd, för vilka åtaganden
ingicks 2010 och 2011, håller på att genomföras via stöd till den nordliga dimensionen inom ramen för det vägledande pro
grammet för de östra regionerna och det vägledande interregionala programmet. Andra ramar för genomförandestöd för Öst
ersjön kan där så är lämpligt omfatta Östersjöprogrammet, Helcoms handlingsplan för Östersjön, det gemensamma
forskningsprogrammet för Östersjön Bonus-169, m.fl.
Kommissionen bör tillhandahålla separat pilotfinansiering för projekt som särskilt syftar till att etablera kontakter mellan unga
människor på gymnasie- och universitetsnivå i unionen och i de länder som omfattas av det östliga partnerskapet genom att
finansiera utbytesprogram, gemensamma aktiviteter, samarbete mellan ungdomsorganisationer etc.
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Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestäm
melser för upprättandet av ett Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (EUT L 310, 9.11.2006, s. 1).

19 08 01 04

Pilotprojekt – Åtgärder för förebyggande och återställande av Östersjöns botten
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

200 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

1 500 000

Åtaganden

1 000 000,00

Betalningar

1 325 019,66

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av ett pilotprojekt för att utreda möjligheterna att förhindra eventuella förore
ningar från avfallsdeponier under vattnet och för att testa metoder för att återuppliva Östersjöns djupvattenlager.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

19 08 01 05

Förberedande åtgärd – Minoriteter i Ryssland – Utveckling av kultur, medier och det civila samhället
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

1 600 000

Åtaganden

2 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

2 100 000

Åtaganden

2 500 000,00

Betalningar

381 223,45

Anmärkningar
Syftet med denna förberedande åtgärd är att inrätta ett effektivt partnerskap med Ryssland för att främja Rysslands många etniska
och nationella minoriteternas kultur, utbildning, medier och civila samhälle. Med hänvisning till denna förberedande åtgärd kom
mer stöd att ges till verksamhet som går ut på att främja och utveckla inhemska gruppers kultur, utbildning, medier och civila
samhälle.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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19 08 01 08

Pilotprojekt – Finansiering av Europeiska grannskapspolitiken – Förberedelse av personal som sysslar med frågor som rör
EU–Europeiska grannskapspolitiken
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

500 000

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

500 000

Åtaganden

2 000 000,00

Betalningar

0,—

Anmärkningar
Den nya stärkta Europeiska grannskapspolitiken, som utformats av rådet och Europaparlamentet i deras respektive beslut och
resolutioner, i synnerhet i ljuset av de två viktiga politiska grannskapsprojekten, dvs. Medelhavsunionen och partnerskapet med
Östeuropa, kräver utbildning av unionens framtida samtalspartner, dvs. personal som sysslar med frågor som rör unionens och
Europeiska grannskapspolitiken i grannländerna, från Marocko till Vitryssland. Dessa personer måste på ett professionellt sätt
sättas in till fullo i innehållet och andan i unionens politik, institutioner och regelverk.
Rättslig grund
Pilotprojekt i den mening som avses i artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med
budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

19 08 02

Gränsöverskridande samarbete – Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet
Anmärkningar
Det gränsöverskridande samarbetet vid unionens yttre gränser är ett prioriterat område både inom den Europeiska grannskaps
politiken och inom EU:s strategiska partnerskap med Ryssland samt inom Svartahavssynergin. Genom antagandet av Europe
iska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet har möjligheterna till gränsöverskridande samarbete ökats såväl kvalitativt som
kvantitativt. Enligt den nya strategin kommer programmen för gränsöverskridande samarbete vid unionens yttre gräns att finan
sieras från budgetrubriker för både yttre och inre åtgärder i unionens allmänna budget och genomföras i enlighet med en enda
uppsättning regler, nämligen de regler som fastställs i 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 partnerskaps
instrument (EUT L 310, 9.11.2006, s. 1). De totala beloppen för bidragen från de båda budgetrubrikerna ingår i de två punk
terna under denna artikel.
Anslaget är avsett att finansiera ett antal program för gränsöverskridande samarbete som upprättats längs samtliga land- och
sjögränser. Programmen utgör en konkret signal om att unionen inte vill åstadkomma nya skiljelinjer. De kommer också att
stärka partnerskapen i gränsregioner mellan unionen och grannländerna och hjälpa dem att lösa gemensamma utvecklingspro
blem. Programmen kommer att ha fem huvudsakliga mål, nämligen
— att främja ekonomisk och social utveckling i områden på båda sidor av gemensamma gränser,
— att samarbeta för att hantera gemensamma utmaningar på sådana områden som miljö, folkhälsa samt förebyggande och
bekämpning av organiserad brottslighet,
— att sörja för effektiva och säkra gränser,
— att främja lokala, mellanfolkliga verksamheter över gränserna,
— att främja det civila samhällets utveckling, bl.a. för att gynna den sociala delaktigheten.
Anslagen under denna artikel är också avsedda för insatser för upplysning av allmänheten och eventuella stödmottagare samt
för att öka unionsstödets synlighet.
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Gränsöverskridande samarbete – Bidrag från rubrik 4
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

83 529 000

55 226 382

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

78 327 000

78 000 000

Åtaganden

Betalningar

69 227 604,00

54 585 937,47

Anmärkningar
Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under bud
getrubriken 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 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (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 bestäm
melser för upprättandet av ett Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (EUT L 310, 9.11.2006, s. 1).

19 08 02 02

Gränsöverskridande samarbete – Bidrag från rubrik 1b (Regionalpolitik)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

116 234 779

Anslag 2010

Betalningar

86 000 000

Åtaganden

90 632 446

Genomförande 2009
Betalningar

63 100 000

Åtaganden

Betalningar

74 662 069,00

29 731 867,76

Anmärkningar
Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under bud
getrubriken 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 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (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 bestäm
melser för upprättandet av ett Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (EUT L 310, 9.11.2006, s. 1).
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19 08 02 (forts.)

19 08 02 03

Europeiska unionens Östersjöstrategi
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

19 08 02 03

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Reserver
(40 02 41)
Totalt

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka åtgärder och initiativ till stöd för Östersjöregionen som omfattar i första hand ekonomisk utveck
ling, miljö, energipolitik, regional utveckling och gränsövervakning.
19 08 02 04

Pilotprojekt – Europeiska unionens Östersjöstrategi
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

Anmärkningar
Detta anslag ska finansiera ett pilotprojekt avseende Östersjöstrategin.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
19 08 03

Slutförande av finansprotokollen med Medelhavsländerna
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

2 191 042,74

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka slutförandet av finansprotokollen med Medelhavsländerna. Det ska bland annat finansiera stöd
till investeringsanslaget för Europa–Medelhavsområdet inom Europeiska investeringsbanken och täcka det ekonomiska stöd
utanför Europeiska investeringsbankens verksamhet som fastställs i de tredje och fjärde finansprotokollen med de södra Med
elhavsländerna. 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.
Rättslig grund
Rådets förordning (EEG) nr 2210/78 av den 26 september 1978 om slutande av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekono
miska gemenskapen och Algeriet (EGT L 263, 27.9.1978, s. 1).
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Rådets förordning (EEG) nr 2211/78 av den 26 september 1978 om slutande av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekono
miska 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 ekono
miska 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 ekono
miska gemenskapen och Egypten (EGT L 266, 27.9.1978, s. 1).
Rådets förordning (EEG) nr 2214/78 av den 26 september 1978 om slutande av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekono
miska 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 ekono
miska 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 ekono
miska 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 sam
arbete 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 sam
arbete 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 sam
arbete 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 sam
arbete 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 sam
arbete 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 sam
arbete 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 sam
arbete 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 mel
lan 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 mel
lan 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 mel
lan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Jordanien (EGT L 22, 27.1.1988, s. 17).
Rådets beslut 88/33/EEG av den 21 december 1987 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt samarbete mel
lan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Libanon (EGT L 22, 27.1.1988, s. 25).
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Rådets beslut 88/34/EEG av den 21 december 1987 om slutandet av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt samarbete mel
lan 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 mel
lan 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 sam
arbete 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 Part
ners” för länderna i Latinamerika, Asien, Medelhavsområdet och Sydafrika (EGT L 28, 6.2.1996, s. 2).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

19 09

FÖRBINDELSER MED LATINA
MERIKA

19 09 01

Samarbete med utvecklingslän
der i Latinamerika

4

19 09 02

Förberedande åtgärd – Samar
bete med medelinkomstländer i
Latinamerika

4

p.m.

Andra samarbetsinsatser än
offentligt utvecklingsbistånd
(Latinamerika)

4

p.m.

19 09 03

Reserver (40 02 41)

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR

377 286 000

Betalningar

295 175 489

2 000 000

p.m.

Åtaganden

356 268 000

p.m.

p.m.

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

306 484 268 353 672 842,17 308 343 018,47

3 000 000

2 000 000,—

0,—

p.m.

16 000 000

1 904 358

11 500 000

5 000 000

16 000 000

1 904 358

11 500 000

5 000 000

Kapitel 19 09 – Totalt

377 286 000

297 175 489

356 268 000

Reserver (40 02 41)

16 000 000

1 904 358

11 500 000

393 286 000

299 079 847

367 768 000

309 484 268 355 672 842,17 308 343 018,47
5 000 000
314 484 268 355 672 842,17 308 343 018,47

Anmärkningar

Syftet med utvecklingssamarbetet under denna rubrik är främst att bidra till att stödja främjandet av demokrati, god samhälls
styrning, respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen samt hållbar utveckling och ekonomisk integration, och vidare
att uppnå millennieutvecklingsmålen.

I enlighet med kommissionens förklaring om artikel 5 i 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)
(instrumentet för utvecklingssamarbete) kommer kommissionen, för de länder som definierats som ”mottagare av offentligt
utvecklingsbistånd” av OECD:s utvecklingsbiståndskommitté, även i fortsättningen att avlägga årliga rapporter om det rikt
märke, som tidigare gällde men som nu har ersatts, på att avsätta 35 % av biståndet till utvecklingsländerna till social infra
struktur och sociala tjänster. Unionens 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 i enlighet med kommissionens förklaring att
sträva efter att avsätta ett riktmärke på 20 % av det beviljade stödet till de nationella program som omfattas av instrumentet för
utvecklingssamarbete senast 2009 till grundskole- och gymnasieutbildning och grundläggande hälsovård genom projekt, pro
gram och budgetstöd med anknytning till dessa sektorer. Ett genomsnitt ska gälla för samtliga geografiska områden och en viss
flexibilitet måste vara möjlig, t.ex. i de fall då det rör sig om exceptionellt bistånd.

Före juli varje år ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en årsrapport om unionens utvecklingspolitik
och externa bistånd som uppfyller alla rättsliga rapporteringskrav som åligger kommissionen och ger fullständiga upplysningar
om utvecklingssamarbetet, särskilt om den utsträckning i vilken dess mål har uppnåtts. Denna rapport ska i synnerhet inne
hålla följande:

— En presentation av de strategiska målen för unionens utvecklingspolitik och dess bidrag till det tidigare riktmärket på 35 %
för social infrastruktur och tjänster samt det nuvarande riktmärket på 20 % för grundläggande utbildning och hälsa vad
gäller det geografiska samarbetet inom ramen för finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, och en bedömning
av utvecklingssamarbetets effektivitet och grad av måluppfyllelse, inbegripet de framsteg som gjorts för att samordna bistån
det, göra unionens strategi för yttre åtgärder mera samstämmig och införliva ämnesövergripande frågor som jämställdhet,
mänskliga rättigheter, konfliktförebyggande och miljö.

— En presentation av de viktigaste resultaten i utvärderings- och övervakningsrapporter, som en indikation på i vilken omfatt
ning gemenskapens åtgärder uppnår sina mål.
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— En sammanfattning av de viktigaste inslagen och händelserna i utvecklingssamarbetet för respektive geografisk region.
— Ekonomiska uppgifter om det stöd som givits på respektive område, i enlighet med OECD:s riktlinjer för rapportering.

19 09 01

Samarbete med utvecklingsländer i Latinamerika
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

377 286 000

Anslag 2010

Betalningar

295 175 489

Åtaganden

356 268 000

Genomförande 2009
Betalningar

306 484 268

Åtaganden

353 672 842,17

Betalningar

308 343 018,47

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka samarbetsåtgärder i utvecklingsländerna i Latinamerika i syfte att
— ge institutionellt stöd till god samhällsstyrning och hjälpa till att konsolidera demokratin, de mänskliga rättigheterna och
rättsstatsprincipen,
— främja social sammanhållning, bekämpa fattigdom och social utslagning, med särskild tonvikt på den fattigdomsfälla som
funktionshindrade möter,
— främja ett gynnsamt företagsklimat för små och medelstora företag genom att införa rättsliga egendomsrättigheter, minska
byråkratin, förbättra tillgången till lån och förbättra de olika sammanslutningarna av små och medelstora företag,
— främja regional integration,
— förbättra standarden på utbildnings- och hälsoområdet,
— främja ökad användning av informations- och kommunikationsteknik,
— stödja kapacitetsuppbyggnad, i synnerhet i de minst utvecklade länderna, för att hjälpa dem att bättre integreras i det mul
tilaterala handelssystemet, inbegripet genom att förbättra deras förmåga att delta i Världshandelsorganisationen (WTO),
— uppmuntra kunskapsöverföring och främja kontakter och samarbete mellan ekonomiska aktörer på båda sidor,
— främja ett gynnsammare klimat för ekonomisk expansion och därigenom utveckling i de berörda länderna,
— främja en hållbar användning av naturresurser, hållbar energi och bekämpningen av klimatförändringarna,
— stödja förebyggande arbete mot katastrofer och riskreducering, inbegripet klimatförändringar och sammanhängande hot,
— stödja fackföreningar, icke-statliga organisationer och lokala initiativ för att övervaka effekten av Europeiska investeringar
på den nationella ekonomin, i synnerhet när det gäller uppförandekoder och sektorsavtal som innehåller bestämmelser om
att arbets- och miljönormer samt sociala och mänskliga rättigheter ska följas,
— främja utvecklingen av det civila samhället, uppmuntra mindre välrepresenterade grupper att göra sig hörda och bli aktiva
i det civila samhället och inom det politiska systemet, bekämpa alla former av diskriminering och stärka rättigheterna för
kvinnor och barn samt andra särskilt sårbara grupper såsom funktionshindrade och äldre personer.
Med undantag för humanitärt bistånd, ska stöd inte beviljas till regeringar som bär ansvaret för en klar försämring av situatio
nen när det gäller demokrati, rättsstatsprincipen och respekten för grundläggande rättigheter och friheter.
Detta anslag är även avsett att täcka åtgärder för kapacitetsuppbyggnad för att bistå jordbrukare i utvecklingsländerna att upp
fylla unionens sanitära och fytosanitära standarder, vilket är ett krav för att få tillträde till unionens marknad.
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När bistånd utgår i form av budgetstöd ska kommissionen stödja insatser som partnerländerna gör för att utveckla den parla
mentariska kontrollen och revisionskapaciteten, i enlighet med artikel 25.1 b i förordning (EG) nr 1905/2006.
En del av detta anslag ska användas för att stödja bl.a. sådana initiativ som Stiftelsen EU–Latinamerika/Västindien (som man kom
överrens om vid toppmötet för stats- och regeringschefer i EU och Latinamerika/Västindien) och Biarritzforumet.
Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under bud
getrubriken 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.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll 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 som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestäm
melserna i artikel 18.1 d 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.
En del av detta anslag ska, med beaktande av budgetförordningen, avsättas för verksamhet som genomförs av äldre frivilliga
experter från unionen som ingår i Europeiska nätverket för ledande experter (ESSN), inbegripet tekniskt bistånd, rådgivnings
tjänster och utbildning i utvalda offentliga eller privata företag.
Anslaget i denna artikel ska utvärderas i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1905/2006. Sådana utvärderingar ska
omfatta aspekter som rör insatser och resultatkedja (produktion, resultat, effekt). Resultaten av utvärderingen ska användas vid
utarbetandet av senare åtgärder som finansieras via detta anslag.
Med undantag för humanitärt bistånd och genomförandestöd som tillhandahålls av icke-statliga organisationer, FN-organ eller
opartiska aktörer, ska stöd inte beviljas till regeringar som bär ansvaret för en klar försämring av situationen när det gäller demo
krati, rättsstatsprincipen och respekten för grundläggande rättigheter och friheter.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 antagen av rådet den 18 december 2006 om upprättande av ett
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).
Referensrättsakter
Europaparlamentets resolution av den 1 juni 2006 om små och medelstora företag i utvecklingsländer (EUT C 298 E, 8.12.2006,
s. 171).

19 09 02

Förberedande åtgärd – Samarbete med medelinkomstländer i Latinamerika
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

2 000 000

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

3 000 000

Åtaganden

2 000 000,00

Betalningar

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera samarbetsåtgärder för medelinkomstländer och andra utvecklingsländer i Latinamerika.
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Detta anslag är avsett att täcka samarbetsåtgärder som inte uppfyller kraven för officiellt utvecklingsbistånd enligt vad som fast
ställts av OECD:s utvecklingsbiståndskommitté och som därför inte omfattas av 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) (artikel 2.4) – särskilt åtgärder för samarbete i sådana sektorer som kan utvecklas självständigt – då inves
teringar som finansieras via unionens allmänna budget inte på något annat sätt bidrar till bekämpning av fattigdom i
Latinamerika.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Referensrättsakter
Europaparlamentets resolution av den 15 februari 2007 om kommissionens förslag till beslut om landstrategidokument och
vägledande program för Malaysia, Brasilien och Pakistan (EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 374).
Europaparlamentets resolution av den 7 juni 2007 om regionala strategidokument och regionala vägledande program för Mer
cosur och Latinamerika (EUT C 125 E, 22.5.2008, s. 26).
Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2008 om förslaget till kommissionens beslut om inrättande av årliga handlings
program för Brasilien och Argentina för 2008 (EUT C 294 E, 3.12.2009, s. 19).
19 09 03

Andra samarbetsinsatser än offentligt utvecklingsbistånd (Latinamerika)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

19 09 03

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Reserver
(40 02 41)

16 000 000

1 904 358

11 500 000

5 000 000

Totalt

16 000 000

1 904 358

11 500 000

5 000 000

Åtaganden

Betalningar

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka stöd till verksamheter, vid sidan av utvecklingssamarbete, som syftar till djupare samverkan med
partner på bilateral, regional eller multilateral basis.
Anslag för denna budgetpost bör vara föremål för en överenskommelse mellan budgetmyndighetens två grenar om den fler
åriga finansieringen av dessa åtgärder genom alla de medel som föreskrivs 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), särskilt punkterna 21, 22, 23 och 27.
Referensrättsakter
Förslag till rådets förordning, framlagt av kommissionen den 22 april 2009, om ändring av förordning (EG) nr 1934/2006 om
inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier
(KOM(2009) 197 slutlig).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

19 10

FÖRBINDELSER MED ASIEN,
CENTRALASIEN OCH LÄNDER I
MELLANÖSTERN (IRAK, IRAN
OCH JEMEN)

19 10 01

Samarbete med utvecklingslän
der i Asien

19 10 01 01

Samarbete med utvecklingsländer
i Asien

4

543 767 740

490 372 184

523 450 000

483 097 103 532 081 200,21 446 561 508,33

19 10 01 02

Stöd till återanpassning och åter
uppbyggnad i Afghanistan

4

200 000 000

147 587 745

160 000 000

145 000 000 182 000 000,— 161 875 398,64

19 10 01 03

Förberedande åtgärd – Affärsut
byte och vetenskapligt utbyte
med Indien

4

—

2 500 000

—

4 500 000

5 000 000,—

540 702,—

Förberedande åtgärd – Affärsut
byte och vetenskapligt utbyte
med Kina

4

—

4 200 000

—

4 500 000

5 000 000,—

1 017 787,49

19 10 01 05

Förberedande åtgärd – Samarbete
med medelinkomstländer i Asien

4

—

1 000 000

p.m.

1 300 000

2 000 000,—

339 265,—

19 10 01 06

Förberedande åtgärd – Europeiska
unionen-Asien – Integration av
politik och praktiskt genomför
ande

4

p.m.

19 10 01 04

Artikel 19 10 01 – Delsumma

650 000

1 000 000

743 767 740

646 309 929

684 450 000

1 000 000
639 397 103 726 081 200,21 610 334 661,46

19 10 02

Samarbete med
utvecklingsländer i Centralasien

4

107 186 000

76 174 320

124 478 000

70 000 000

93 372 411,99

63 444 053,53

19 10 03

Samarbete med Irak, Iran och
Jemen

4

38 947 000

42 848 055

46 970 000

60 000 000

62 038 000,—

53 395 699,50

19 10 04

Andra samarbetsinsatser än
offentligt utvecklingsbistånd
(Asien, Centralasien, Irak, Iran
och Jemen)

4

Reserver (40 02 41)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

28 000 000

4 532 372

23 000 000

4 500 000

28 000 000

4 532 372

23 000 000

4 500 000

Kapitel 19 10 – Totalt

889 900 740

765 332 304

855 898 000

Reserver (40 02 41)

28 000 000

4 532 372

23 000 000

917 900 740

769 864 676

878 898 000

769 397 103 881 491 612,20 727 174 414,49
4 500 000
773 897 103 881 491 612,20 727 174 414,49
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Anmärkningar
Syftet med utvecklingssamarbetet under denna rubrik är främst att bidra till att uppnå millennieutvecklingsmålen och att främja
demokrati, god samhällsstyrning, respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen samt hållbar utveckling och ekono
misk integration. I enlighet med kommissionens förklaring om artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006,
s. 41) kommer kommissionen, för de länder som definierats som ”mottagare av offentligt utvecklingsbistånd” av OECD:s utveck
lingsbiståndskommitté, även i fortsättningen att avlägga årliga rapporter om det riktmärke, som tidigare gällde men som nu har
ersatts, på att avsätta 35 procent av biståndet till utvecklingsländerna till social infrastruktur och sociala tjänster. Unionens 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 i enlighet med kommissionens förklaring att sträva efter att avsätta ett riktmärke på
20 % av det beviljade stödet till de nationella program som omfattas av instrumentet för utvecklingssamarbete till grundskoleoch gymnasieutbildning och grundläggande hälsovård genom projekt, program och budgetstöd med anknytning till dessa sek
torer. Ett genomsnitt ska gälla för samtliga geografiska områden och en viss flexibilitet måste vara möjlig, t.ex. i de fall då det
rör sig om exceptionellt bistånd.
Före juli varje år ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en årsrapport om unionens utvecklingspolitik
och externa bistånd som uppfyller alla rättsliga rapporteringskrav som åligger kommissionen och ger fullständiga upplysningar
om utvecklingssamarbetet, särskilt om den utsträckning i vilken dess mål har uppnåtts. Denna rapport ska i synnerhet inne
hålla följande:
— En presentation av de strategiska målen för unionens utvecklingspolitik och dess bidrag till det tidigare riktmärket på 35 %
för social infrastruktur och tjänster samt det nuvarande riktmärket på 20 % för grundläggande utbildning och hälsa vad
gäller det geografiska samarbetet inom ramen för finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, och en bedömning
av utvecklingssamarbetets effektivitet och grad av måluppfyllelse, inbegripet de framsteg som gjorts för att samordna bistån
det, göra unionens strategi för yttre åtgärder mera samstämmig och införliva ämnesövergripande frågor som jämställdhet,
mänskliga rättigheter, konfliktförebyggande och miljö.
— En presentation av de viktigaste resultaten i utvärderings- och övervakningsrapporter, som en indikation på i vilken omfatt
ning unionens åtgärder uppnår sina mål.
— En sammanfattning av de viktigaste inslagen och händelserna i utvecklingssamarbetet för respektive geografisk region.
— Ekonomiska uppgifter om det stöd som givits på respektive område, i enlighet med OECD:s riktlinjer för rapportering.

19 10 01

Samarbete med utvecklingsländer i Asien
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utvecklingsåtgärder i utvecklingsländer i Asien, särskilt i de fattigaste av dessa, i syfte att förbättra
mänsklig och social utveckling samt komma till rätta med makroekonomiska och sektorsbestämda problem. Tyngdpunkten lig
ger på åtgärder som påverkar ekonomins struktur, utveckling av institutioner, förstärkning av det civila samhället, inbegripet
åtgärder för demokratisering, grundutbildning och yrkesutbildning, livslångt lärande, kulturellt utbyte och utbyte mellan aka
demiker, vetenskapligt och tekniskt utbyte miljöfrågor, tropiska skogar, narkotikabekämpning, regionalt samarbete, förebyg
gande av och återuppbyggnad efter katastrofer samt främjande av hållbar energi och informations- och kommunikationsteknik.
Kommissionen ska varje år offentliggöra en verksamhetsrapport för allt bistånd till tredjeland.
Utgifter för övergripande åtgärder för att synliggöra och informera om unionens samarbete med utvecklingsländer i Asien ska
också belasta denna artikel.
Den ska även 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 svaga gruppers, exempelvis kvinnors, barns, etniska minoriteters och funktionshin
drades, rättigheter.
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Detta anslag är även avsett att främja ett gynnsamt företagsklimat för små och medelstora företag genom att införa rättsliga egen
domsrättigheter, minska byråkratin, förbättra tillgången till lån och förbättra de olika sammanslutningarna av små och medel
stora företag.
Detta anslag får användas på villkor att de principer som ligger till grund för unionens verksamhet respekteras.
Detta anslag är även avsett att i unionens och partnerländernas ömsesidiga intresse täcka olika åtgärder, bland annat tekniskt
bistånd, utbildning, tekniköverföring och institutionellt stöd på områdena handelsfrämjande åtgärder, energi (särskilt förnybar
energi), miljö, förvaltning etc., i syfte att
— förbättra den ekonomiska, sociala, kulturella och lagstiftnings- och författningsmässiga grunden och underlätta de ekono
miska förbindelserna och handeln mellan unionen och Asien,
— främja regional integration,
— stödja kapacitetsuppbyggnad, i synnerhet i de minst utvecklade länderna, för att hjälpa dem att bättre integrera sig i det
multilaterala handelssystemet och för att öka deras förmåga att delta i Världshandelsorganisationen (WTO),
— uppmuntra kunskapsöverföring och främja kontakter och samarbete mellan ekonomiska aktörer på båda sidor,
— främja ett gynnsammare klimat för ekonomisk expansion och därigenom utveckling i de berörda länderna,
— främja ökad användning av informations- och kommunikationsteknik.
Detta anslag är också avsett att täcka framtida unionsinitiativ för att stödja och främja en fortlöpande dialog och samarbete mel
lan den privata sektorn och forskarsamhällena i unionen och Indien på flera områden, genom att stärka och uppmuntra part
nerskap och utbyten och stödja gemensamma initiativ samt genom att förbättra informationsflödet med avseende på
marknadstillträde och investeringar, i första hand inom ramen för ett framtida frihandelsavtal mellan unionen och Indien.
Anslaget ska även täcka utbildningskostnader för barn som drabbats av krig eller naturkatastrofer.
Åtgärder kan samfinansieras med icke-statliga organisationer och internationella organisationer.
Detta anslag är även avsett att stödja åtgärder för förebyggande av katastrofer och riskminskning, inbegripet risker som är en
följd av klimatförändringarna.
Detta anslag är avsett att även täcka unionens åtgärder inom ramen för återuppbyggnadsprocessen i Afghanistan.
Kommissionen ska kontrollera att villkoren för unionens deltagande i denna process uppfylls, och bland annat att andan och
lydelsen i Petersbergavtalet (Bonn) till fullo respekteras. Den ska meddela budgetmyndigheten sina resultat och slutsatser.
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 exportvägarna till Europeiska
länder.
En del av detta anslag ska avsättas 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, med iakttagande av budgetförordningen.
Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under bud
getrubriken 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.
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Anslaget i denna artikel ska utvärderas i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1905/2006. Sådana utvärderingar ska
omfatta aspekter som rör insatser och resultatkedja (produktion, resultat, effekt). Resultaten av utvärderingen ska användas vid
utarbetandet av senare åtgärder som finansieras via detta anslag.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestäm
melserna i artikel 18.1 d 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.
En del av detta anslag ska med beaktande av budgetförordningen avsättas för verksamhet som genomförs av äldre frivilliga exper
ter från unionen som omfattas av Europeiska nätverket för ledande experter (ESSN), inbegripet tekniskt bistånd, rådgivnings
tjänster och utbildning i utvalda offentliga eller privata företag.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 antagen av rådet den 18 december 2006 om upprättande av ett
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).
Referensrättsakter
Europaparlamentets resolution av den 1 juni 2006 om små och medelstora företag i utvecklingsländer (EUT C 298 E, 8.12.2006,
s. 171).

19 10 01 01

Samarbete med utvecklingsländer i Asien
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

543 767 740

Anslag 2010

Betalningar

490 372 184

Åtaganden

523 450 000

Genomförande 2009
Betalningar

483 097 103

Åtaganden

532 081 200,21

Betalningar

446 561 508,33

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utvecklingsåtgärder i utvecklingsländer i Asien, särskilt i de fattigaste av dessa, i syfte att förbättra
mänsklig och social utveckling samt komma till rätta med makroekonomiska och sektorsbestämda problem. Dessutom kom
mer kommissionen också i enlighet med kommissionens förklaring om artikel 5 i 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) att sträva efter att avsätta ett riktmärke på 20 % av det beviljade stödet till de nationella program
som omfattas av instrumentet för utvecklingssamarbete till grundskole- och gymnasieutbildning och grundläggande hälsovård
genom projekt-, program- och budgetstöd med anknytning till dessa sektorer. Ett genomsnitt ska gälla för samtliga geografiska
områden och en viss flexibilitet måste vara möjlig, t.ex. för exceptionellt bistånd.
Tyngdpunkten ligger på åtgärder som påverkar ekonomins struktur, utveckling av institutioner, förstärkning av det civila sam
hället, inbegripet åtgärder för demokratisering, allmän tillgång till grundskole- och gymnasieutbildning för flickor och pojkar
samt kvinnor och barn med funktionshinder, miljön och den hållbara förvaltningen av naturresurser, inbegripet tropiska sko
gar, regionalt samarbete, förebyggande av katastrofer och riskminskning, inbegripet risker kopplade till klimatförändringar, åter
uppbyggnad efter katastrofer samt främjande av hållbar energi, bekämpning av klimatförändringar och informations- och
kommunikationsteknik.
Utgifter för övergripande åtgärder för att synliggöra och informera om unionens samarbete med utvecklingsländer i Asien ska
också belasta denna punkt.
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Den ska även 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 svaga gruppers, exempelvis kvinnors, barns, etniska minoriteters och funktionshin
drades, rättigheter.
Detta anslag kommer att stödja program för mikrokrediter.
Detta anslag är även avsett att täcka åtgärder för kapacitetsuppbyggnad för att bistå jordbrukare i utvecklingsländerna att upp
fylla unionens sanitära och fytosanitära standarder, vilket är ett krav för att få tillträde till unionens marknad.
Detta anslag får användas på villkor att de principer som ligger till grund för unionens verksamhet respekteras.
Det täcker också åtgärder som påverkar ekonomins struktur och utvecklingen av institutioner.
Detta anslag kommer även att täcka tekniskt bistånd, utbildning, tekniköverföring och institutionellt stöd på områdena han
delsfrämjande åtgärder, energi (inbegripet förnybar energi), miljö, förvaltning etc., i syfte att
— främja regional integration,
— stödja kapacitetsuppbyggnad, i synnerhet i de minst utvecklade länderna, för att hjälpa dem att bättre integrera sig i det
multilaterala handelssystemet och för att öka deras förmåga att delta i Världshandelsorganisationen (WTO),
— uppmuntra kunskapsöverföring och främja kontakter och samarbete mellan ekonomiska aktörer på båda sidor,
— främja ökad användning av informations- och kommunikationsteknik,
— främja utvecklingen av det civila samhället, genom att uppmuntra mindre välrepresenterade grupper att göra sig hörda och
bli aktiva i det civila samhället och inom det politiska systemet, bekämpa alla former av diskriminering och stärka rättig
heterna för kvinnor och barn samt andra särskilt sårbara grupper såsom funktionshindrade och äldre personer.
Anslaget ska även täcka utbildningskostnader för barn som drabbats av krig eller naturkatastrofer.
Åtgärder kan samfinansieras med icke-statliga organisationer och internationella organisationer.
En del av detta anslag ska avsättas, med iakttagande av budgetförordningen, för att förbättra kvinnors situation, varvid hälso
vård och utbildning ska ges företräde, och för att stödja deras aktiva deltagande i beslutsprocessens alla områden och nivåer.
Anslaget ska delvis användas till åtgärder för att kontrollera och avlägsna antipersonella landminor (truppminor), odetonerade
föremål från tidigare krig och olagliga handeldvapen och lätta vapen.
När bistånd utgår i form av budgetstöd ska kommissionen stödja insatser som partnerländerna gör för att utveckla den parla
mentariska kontrollen och revisionskapaciteten, i enlighet med artikel 25.1 b förordning (EG) nr 1905/2006.
Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionens och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till
att ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts
för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa 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.
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En del av detta anslag ska med beaktande av budgetförordningen avsättas för verksamhet som genomförs av äldre frivilliga exper
ter från Europeiska unionen som omfattas av Europeiska nätverket för ledande experter (ESSN), inbegripet tekniskt bistånd, råd
givningstjänster och utbildning i utvalda offentliga eller privata företag.
Anslaget i denna artikel ska utvärderas i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1905/2006. Sådana utvärderingar ska
omfatta aspekter som rör insatser och resultatkedja (produktion, resultat, effekt). Resultaten av utvärderingen ska användas vid
utarbetandet av senare åtgärder som finansieras via detta anslag.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 antagen av rådet den 18 december 2006 om upprättande av ett
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).

19 10 01 02

Stöd till återanpassning och återuppbyggnad i Afghanistan
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

200 000 000

Anslag 2010

Betalningar

147 587 745

Åtaganden

160 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

145 000 000

Åtaganden

182 000 000,00

Betalningar

161 875 398,64

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka unionens åtgärder inom ramen för återuppbyggnadsprocessen i Afghanistan. Det kompletteras
med anslag för utgifter inom andra kapitel och artiklar, som omfattas av andra förfaranden.
Kommissionen ska kontrollera att villkoren för unionens deltagande i denna process uppfylls, särskilt att processen till följd av
Bonn-avtalet till fullo genomförs. Den ska meddela budgetmyndigheten sina resultat och slutsatser.
Detta anslag är avsett att täcka grundläggande sociala tjänster och ekonomisk utveckling i Afghanistan.
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 exportvägarna till Europeiska
länder.
En del av anslaget ska användas för att stödja ett program för utfasning av opiumodlingen genom att denna odling ersätts med
andra grödor.
Det är även avsett som ett bidrag från unionen 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 ska också finansiera verksamheter som genomförs av kvinnoorganisationer vilka 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), små och medelstora infrastrukturprojekt (reparationer av vägnät, flodbankar etc.) samt för att effektivt genom
föra planer som tryggar arbetstillfällen och livsmedelsförsörjning.
En del av detta anslag ska 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.
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En del av detta anslag ska avsättas, med iakttagande av budgetförordningen, för att förbättra kvinnors situation, varvid hälso
vård 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.

Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under bud
getrubriken 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 1905/2006 antagen av rådet den 18 december 2006 om upprättande av ett
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).

19 10 01 03

Förberedande åtgärd – Affärsutbyte och vetenskapligt utbyte med Indien

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

2 500 000

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

4 500 000

Åtaganden

5 000 000,00

Betalningar

540 702,00

Anmärkningar

Denna förberedande åtgärd ska främja utbyten mellan Europeiska och indiska företag, industrier och forskningsinstitut. Detta
är viktigt för att förbättra förbindelserna mellan företag inom unionen och forskare i snabbt växande ekonomier såsom Indien.
Åtgärden kan ses mot bakgrund av punkt 4 i Europaparlamentets resolution av den 18 maj 2006 om budgeten för 2007: Kom
missionens rapport om den årliga politiska strategin (EUT C 297 E, 7.12.2006, s. 357), där det framförs att kommissionen ”inte
ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt de omfattande och mycket snabba förändringar som den globala ekonomin genomgår, sär
skilt i tillväxtekonomier som Kina och Indien”.

Rättslig grund

Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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19 10 01 04

Förberedande åtgärd – Affärsutbyte och vetenskapligt utbyte med Kina
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

—

4 200 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

—

4 500 000

Åtaganden

5 000 000,00

Betalningar

1 017 787,49

Anmärkningar
Denna förberedande åtgärd ska främja utbyten mellan Europeiska och kinesiska företagsledare och vetenskapsmän vid univer
sitet och forskningsinstitut. Detta är viktigt för att förbättra förbindelserna mellan företag inom unionen och forskare i snabbt
växande ekonomier såsom Kina. Åtgärden stämmer överens med punkt 4 i Europaparlamentets resolution av den 18 maj 2006
om budgeten för 2007: Kommissionens rapport om den årliga politiska strategin (EUT C 297 E, 7.12.2006, s. 357), där det
anges att man ”inte ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt de omfattande och mycket snabba förändringar som den globala eko
nomin genomgår, särskilt i tillväxtekonomier som Kina och Indien”.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

19 10 01 05

Förberedande åtgärd – Samarbete med medelinkomstländer i Asien
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

1 000 000

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

1 300 000

Åtaganden

2 000 000,00

Betalningar

339 265,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att i medelinkomstländer och andra utvecklingsländer i Asien finansiera samarbetsåtgärder som inte upp
fyller kraven för officiellt utvecklingsbistånd enligt vad som fastställts av OECD:s utvecklingsbiståndskommitté och som därför
inte täcks genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av
ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (artikel 2.4) (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41), särskilt åtgärder för samar
bete inom sektorer som kan utvecklas av egen kraft, vilket resulterar i att investeringen från unionens allmänna budget därmed
inte ger något bidrag till fattigdomsbekämpningen i de asiatiska länderna.
Rättslig grund
Förberedande åtgärder enligt artikel 49.6 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).
Referensrättsakter
Europaparlamentets resolution av den 15 februari 2007 om kommissionens förslag till beslut om landstrategidokument och
vägledande program för Malaysia, Brasilien och Pakistan (EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 374).
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Europaparlamentets resolution av den 21 juni 2007 om ett regionalt strategidokument och flerårigt vägledande program för
Asien (EUT C 146 E, 12.6.2008, s. 257).
Europaparlamentets resolution om kommissionens förslag till beslut om att införa en särskild åtgärd för Irak för 2007
(EUT C 263 E, 16.10.2008, s. 624).
19 10 01 06

Förberedande åtgärd – Europeiska unionen-Asien – Integration av politik och praktiskt genomförande
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

p.m.

Åtaganden

650 000

Genomförande 2009
Betalningar

1 000 000

Åtaganden

Betalningar

1 000 000

Anmärkningar
Syftet med den förberedande åtgärden är att tillhandahålla en helhetsstrategi för utvecklingen och det praktiska genomförandet
av Europeiska unionen–Asien-politiken. Denna övergripande strategi, som tagits fram av Europeiska institutet för asiatiska stu
dier, rör verksamhet som täcks av olika rättsliga grunder, men som delats upp på många olika budgetposter.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
19 10 02

Samarbete med utvecklingsländer i Centralasien
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

107 186 000

Anslag 2010

Betalningar

76 174 320

Åtaganden

124 478 000

Genomförande 2009
Betalningar

70 000 000

Åtaganden

Betalningar

93 372 411,99

63 444 053,53

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att helt eller delvis finansiera åtgärder på regeringsnivå, institutionell nivå, mellan icke-statliga organisa
tioner och inom den privata sektorn, för att stödja fattigdomsbekämpningen, främjande och skydd av mänskliga rättigheter och
övergången till marknadsekonomi, och förstärka demokratin och rättsstaten i partnerstaterna.
Ovan nämnda åtgärder gäller bland annat stöd till institutionella, rättsliga och administrativa reformer, stöd till den privata sek
torn och hjälp till ekonomisk utveckling, stöd för att lindra de sociala följderna av övergången, inklusive reformer i den sociala
sektorn, utveckling av infrastruktur, främjande av miljöskydd och förvaltning av naturresurser, hållbar energi, förebyggande av
klimatförändringar, förebyggande av katastrofer och riskminskning, inbegripet risker i samband med klimatförändringar, samt
utveckling av landsbygdens ekonomi.
Detta anslag är också avsett att täcka åtgärder på områdena för grundläggande sociala tjänster, inbegripet grundläggande utbild
ning, grundläggande hälsa, reproduktiv hälsa, inbegripet hiv/aids, bekämpande av tvångsabort, kvinnlig könsstympning och
tvångssterilisering, grundläggande dricksvattenförsörjning och grundläggande sanitetstjänster.
En del av detta anslag ska, med iakttagande av budgetförordningen, användas för att främja mänskliga rättigheter, demokrati
och rättsstatens principer.
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Anslaget ska delvis användas till åtgärder för att kontrollera och avlägsna antipersonella landminor (truppminor), odetonerade
föremål från tidigare krig och olagliga handeldvapen och lätta vapen.
Detta anslag är även avsett att täcka åtgärder för kapacitetsuppbyggnad för att bistå jordbrukare i utvecklingsländerna att upp
fylla unionens sanitära och fytosanitära standarder, vilket är ett krav för att få tillträde till unionens marknad.
När bistånd utgår i form av budgetstöd ska kommissionen stödja insatser som partnerländerna gör för att utveckla den parla
mentariska kontrollen och revisionskapaciteten, i enlighet med artikel 25.1 b i förordning (EG) nr 1905/2006.
Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande.
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 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under budgetrubri
ken 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.
Anslaget i denna artikel ska utvärderas i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1905/2006. Sådana utvärderingar ska
omfatta aspekter som rör insatser och resultatkedja (produktion, resultat, effekt). Resultaten av utvärderingen ska användas vid
utarbetandet av senare åtgärder som finansieras via detta anslag.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestäm
melserna i artikel 18.1 d 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.
En del av detta anslag ska med beaktande av budgetförordningen avsättas för verksamhet som genomförs av äldre frivilliga exper
ter från Europeiska unionen som omfattas av Europeiska nätverket för ledande experter (ESSN), inbegripet tekniskt bistånd, råd
givningstjänster och utbildning i utvalda offentliga eller privata företag.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 antagen av rådet den 18 december 2006 om upprättande av ett
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).

19 10 03

Samarbete med Irak, Iran och Jemen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

38 947 000

Anslag 2010

Betalningar

42 848 055

Åtaganden

46 970 000

Genomförande 2009
Betalningar

60 000 000

Åtaganden

Betalningar

62 038 000,00

53 395 699,50

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka åtgärder i Irak och Jemen och, med hänvisning till kommissionens nuvarande analys på området,
eventuellt riktade åtgärder för mänsklig och social utveckling i Iran. Vad gäller Irak är detta anslag avsett att täcka unionens åtgär
der inom ramen för återuppbyggnadsprocessen i Irak. Vad gäller Jemen kommer åtgärderna att inriktas på att främja gott styre
och fattigdomsbekämpning (stöd till den sociala och den privata sektorn).

II/822

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 19 — YTTRE FÖRBINDELSER
KAPITEL 19 10 — FÖRBINDELSER MED ASIEN, CENTRALASIEN OCH LÄNDER I MELLANÖSTERN (IRAK, IRAN OCH JEMEN) (forts.)

19 10 03 (forts.)

Detta anslag är även avsett att täcka åtgärder för kapacitetsuppbyggnad för att bistå jordbrukare i utvecklingsländerna att upp
fylla unionens sanitära och fytosanitära standarder, vilket är ett krav för att få tillträde till unionens marknad.
Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga
och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finan
sieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för
att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 aa i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under bud
getrubriken 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.
Anslaget i denna artikel ska utvärderas i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1905/2006. Sådana utvärderingar ska
omfatta aspekter som rör insatser och resultatkedja (produktion, resultat, effekt). Resultaten av utvärderingen ska användas vid
utarbetandet av senare åtgärder som finansieras via detta anslag.
En del av detta anslag ska med beaktande av budgetförordningen avsättas för verksamhet som genomförs av äldre frivilliga exper
ter från Europeiska unionen som omfattas av Europeiska nätverket för ledande experter (ESSN), inbegripet tekniskt bistånd, råd
givningstjänster och utbildning i utvalda offentliga eller privata företag.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 antagen av rådet den 18 december 2006 om upprättande av ett
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).
19 10 04

Andra samarbetsinsatser än offentligt utvecklingsbistånd (Asien, Centralasien, Irak, Iran och Jemen)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

19 10 04

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Reserver
(40 02 41)

28 000 000

4 532 372

23 000 000

4 500 000

Totalt

28 000 000

4 532 372

23 000 000

4 500 000

Åtaganden

Betalningar

Anmärkningar
Detta anslag ska stödja verksamheter, vid sidan av utvecklingssamarbete, som syftar till djupare samverkan med partner på bila
teral, regional eller multilateral basis.
Anslag för denna budgetpost bör vara föremål för en överenskommelse mellan budgetmyndighetens två grenar om den fler
åriga finansieringen av dessa åtgärder genom alla de medel som föreskrivs 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), särskilt punkterna 21, 22, 23 och 27.
Referensrättsakter
Förslag till rådets förordning, framlagt av kommissionen den 22 april 2009, om ändring av förordning (EG) nr 1934/2006 om
inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier
(KOM(2009) 197 slutlig).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

19 11

STRATEGI FÖR OCH SAMORD
NING AV VERKSAMHETEN
INOM POLITIKOMRÅDET
YTTRE FÖRBINDELSER

19 11 01

Utvärdering av resultaten av
unionens bistånd och åtgärder
för uppföljning och revision

4

14 000 000

13 330 506

14 000 000

14 000 000 14 000 000,— 12 299 991,29

19 11 02

Informationsprogram för tredje
länder

4

12 500 000

12 378 327

12 500 000

14 000 000 23 438 681,72

19 11 03

Europeiska unionen i världen

4

4 000 000

2 856 537

5 000 000

19 11 04

Institut med särskild inriktning
på förbindelser mellan unionen
och tredjeland

4

Kapitel 19 11 – Totalt

19 11 01

—

—

30 500 000

28 565 370

—
31 500 000

4 400 000

9 024 283,68

3 744 805,78

3 062 762,66

0,—

0,—

p.m.

32 400 000 41 183 487,50 24 387 037,63

Utvärdering av resultaten av unionens bistånd och åtgärder för uppföljning och revision
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

14 000 000

Anslag 2010

Betalningar

13 330 506

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

14 000 000

14 000 000

Åtaganden

Betalningar

14 000 000,00

12 299 991,29

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera utvärderingar, uppföljningar och stödåtgärder under faserna för programplanering, förbe
redelse, genomförande och utvärdering inom ramen för åtgärderna, strategierna och politiken för utveckling, inbegripet
— undersökningar av verkningsfullhet, effektivitet, relevans, verkan och genomförbarhet,
— uppföljning av hur åtgärderna genomförs (uppföljning av åtgärder under genomförandefasen och efter deras avslutande),
— stödåtgärder för att främja kvaliteten på uppföljningen av löpande insatser och förberedelsen av framtida insatser,
— informationsverksamhet om utvärderingars resultat, slutsatser och rekommendationer och återkoppling från dessa till
beslutsfattandet,
— metodutvecklingar för att höja utvärderingars kvalitet och nytta,
— återkoppling från och informationsverksamhet om metodutveckling för att höja utvärderingars kvalitet och nytta,
— undersökning av möjliga former för utvärdering av program som bygger på icke-strukturella åtgärder, vilket omfattar alla
åtgärder som har med fredssträvanden, utbildning för fred, försoning etc. att göra.
Detta anslag täcker dessutom finansiering av revision av förvaltningen av de program och projekt som kommissionen genom
för i fråga om externt bistånd. Det täcker också finansiering av utbildning som inriktas på de särskilda reglerna för unionens
externa bistånd och organiseras för externa revisorer.
Slutligen ska anslaget bidra till att stödja de fortlöpande insatserna för att utveckla nya instrument för mått och indikatorer på
utvecklingssamarbetets effekter.
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Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning
(EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
19 11 02

Informationsprogram för tredjeländer
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

12 500 000

12 378 327

Åtaganden

12 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

14 000 000

Åtaganden

23 438 681,72

Betalningar

9 024 283,68

Anmärkningar
Den informationsverksamhet som ska genomföras inom ramen för denna budgetpost kan delas in i två större kategorier: över
gripande 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 170
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.
Kommissionen kommer att fortsätta att finansiera nyhetsutsändningar på persiska.
Decentraliserade åtgärder som genomförs av delegationer i tredjeland och gentemot internationella organisationer
Med utgångspunkt i de informationsmål som finns för varje region och land föreslår delegationerna en årlig informationsplan
som, sedan den godkänts centralt, får ett anslag för följande verksamheter:
— Webbsidor
— Kontakter med medierna (presskonferenser, seminarier och radioprogram m.m.)
— Informationsprodukter (andra publikationer, grafiskt material etc.)
— Anordnande av evenemang, bl.a. kulturell verksamhet
— Nyhetsbrev
— Informationskampanjer
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning
(EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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AVDELNING 19 — YTTRE FÖRBINDELSER

KAPITEL 19 11 — STRATEGI FÖR OCH SAMORDNING AV VERKSAMHETEN INOM POLITIKOMRÅDET YTTRE FÖRBINDELSER
(forts.)

19 11 03

Europeiska unionen i världen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

4 000 000

Anslag 2010

Betalningar

2 856 537

Åtaganden

5 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

4 400 000

Åtaganden

3 744 805,78

Betalningar

3 062 762,66

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansiering av prioriterade informations- och kommunikationsinsatser som riktar sig till unio
nens 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.
— Åtgärda allmänhetens bristfälliga uppfattning om det externa biståndet. Syftet är att klargöra att det externa biståndet är en
integrerad del av unionens verksamhet och ett av de väsentliga politikområden som definierar unionen och dess roll i värl
den, och att höja medvetenheten om att unionens åtgärder ger upphov till konkreta resultat för unionsmedborgarnas räk
ning för att bekämpa fattigdom och skapa utveckling av hög kvalitet över hela världen.
— Den Europeiska grannskapspolitiken. Den lanserades på grundval av ett meddelande från kommissionen till rådet och Euro
paparlamentet av den 11 mars 2003 med titeln ”Ett utvidgat europeiskt grannskap: en ny ram för förbindelserna med våra
grannländer i öster och söder” (KOM(2003) 104 slutlig). De aktuella åtgärderna syftar även fortsättningsvis till att infor
mera om unionens verksamhet inom ramen för grannskapspolitiken.
— Informationsverksamhet som kommer att genomföras i samarbete med rådet och avse den gemensamma utrikes- och säker
hetspolitikens mål och utveckling.
— Anordnande av besök för grupper av företrädare för det civila samhället.
Kommissionen har antagit två meddelanden till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Region
kommittén om en ny ram för samarbetet inom informations- och kommunikationspolitiken i Europeiska unionen
(KOM(2001) 354 slutlig och KOM(2002) 350 slutlig). I dessa meddelanden föreslås en ram för interinstitutionellt samarbete
mellan institutionerna och medlemsstaterna för utveckling av en informations- och kommunikationsstrategi för unionen.
Den interinstitutionella gruppen för information (IGI), där kommissionen, Europaparlamentet och rådet gemensamt svarar för
ordförandeskapet, har till uppgift att fastställa gemensamma riktlinjer när det gäller de ämnen som omfattas av det interinsti
tutionella 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.
Inga administrativa utgifter, oavsett föremålet för åtgärden, får finansieras genom denna artikel.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europapar
lamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning
(EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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KAPITEL 19 11 — STRATEGI FÖR OCH SAMORDNING AV VERKSAMHETEN INOM POLITIKOMRÅDET YTTRE FÖRBINDELSER
(forts.)

19 11 04

Institut med särskild inriktning på förbindelser mellan unionen och tredjeland
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd att täcka utestående betalningar avseende 2005 års bidrag till budgeten för olika centrum, institut och
nätverk som är erkända på området när det gäller att analysera och följa förbindelserna mellan Europeiska unionen och de
berörda regionerna inom politikområdet yttre förbindelser.
Rättslig grund
Rådets beslut 2003/911/EG av den 22 december 2003 om upprättande av ett program för gemenskapsåtgärder till förmån för
organ som främjar den ömsesidiga förståelsen av förbindelserna mellan Europeiska unionen och vissa regioner i världen
(EUT L 342, 30.12.2003, s. 53).
Rådets förordning (EG) nr 975/1999 av den 29 april 1999 om att fastställa krav för genomförande av åtgärder för utvecklings
samarbete som bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EGT L 120, 8.5.1999, s. 1) samt rådets förordning (EG)
nr 976/1999 av den 29 april 1999 om att fastställa krav för genomförande av gemenskapsåtgärder som inte avser utvecklings
samarbete och som inom ramen för gemenskapens utvecklingspolitik bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa
demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i tredje land
(EGT L 120, 8.5.1999, s. 8).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestäm
melser för upprättandet av ett Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (EUT L 310, 9.11.2006, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 antagen av rådet den 18 december 2006 om upprättande av ett
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 19 — YTTRE FÖRBINDELSER

KAPITEL 19 49 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM FÖR VILKA ÅTAGANDEN INGÅTTS ENLIGT DEN TIDIGARE
BUDGETFÖRORDNINGEN
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

19 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR PROGRAM FÖR VILKA
ÅTAGANDEN INGÅTTS ENLIGT
DEN TIDIGARE BUDGETFÖR
ORDNINGEN

19 49 04

Stödutgifter för åtgärder inom
politikområdet yttre förbindelser

19 49 04 04

Finansiellt och tekniskt samarbete
med utvecklingsländer i Asien –
Administrativa utgifter

4

—

p.m.

—

p.m.

0,—

0,—

Finansiellt och tekniskt samarbete
med utvecklingsländer i Latiname
rika – Administrativa utgifter

4

—

p.m.

—

p.m.

0,—

0,—

Bistånd till partnerstaterna i Öst
europa och Centralasien – Admi
nistrativa utgifter

4

—

p.m.

—

p.m.

0,—

0,—

Meda (åtgärder i samband med
reformer av ekonomiska och
sociala strukturer i tredjeländer i
Medelhavsområdet) – Administra
tiva utgifter

4

—

p.m.

—

p.m.

0,—

0,—

Artikel 19 49 04 – Delsumma

—

p.m.

—

p.m.

0,—

0,—

Kapitel 19 49 – Totalt

—

p.m.

—

p.m.

0,—

0,—

19 49 04 05

19 49 04 06

19 49 04 12

19 49 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet yttre förbindelser

19 49 04 04

Finansiellt och tekniskt samarbete med utvecklingsländer i Asien – Administrativa utgifter

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

p.m.

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka avvecklandet av åtaganden som gjorts under punkt 19 01 04 04 (tidigare artiklarna B7-3 0 0 A,
B7-3 0 2 A och B7-3 0 4 A) som tidigare omfattade differentierade anslag.
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AVDELNING 19 — YTTRE FÖRBINDELSER
KAPITEL 19 49 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM FÖR VILKA ÅTAGANDEN INGÅTTS ENLIGT DEN TIDIGARE
BUDGETFÖRORDNINGEN (forts.)

19 49 04 (forts.)

19 49 04 05

Finansiellt och tekniskt samarbete med utvecklingsländer i Latinamerika – Administrativa utgifter
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

p.m.

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka avvecklandet av åtaganden som gjorts under punkt 19 01 04 05 (tidigare artiklarna B7-3 1 0 A,
B7-3 1 2 A och B7-3 1 3 A) som tidigare omfattade differentierade anslag.
19 49 04 06

Bistånd till partnerstaterna i Östeuropa och Centralasien – Administrativa utgifter
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

p.m.

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka avvecklandet av åtaganden som gjorts under punkt 19 01 04 07 (tidigare artikel B7-5 2 0 A)
som tidigare omfattade differentierade anslag.
19 49 04 12

Meda (åtgärder i samband med reformer av ekonomiska och sociala strukturer i tredjeländer i Medelhavsområdet) – Adminis
trativa utgifter
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

p.m.

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka avvecklandet av åtaganden som gjorts under punkt 19 01 04 06 (tidigare artikel B7-4 1 0 A)
som tidigare omfattade differentierade anslag.
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VERKSAMHET SOM INTE OMFATTAS AV EN SÄRSKILD BUDGETRUBRIK
— ADMINISTRATIVT STÖD FÖR BYRÅN FÖR SAMARBETE EUROPEAID (YTTRE FÖRBINDELSER)
— ADMINISTRATIVT STÖD FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR YTTRE FÖRBINDELSER
— TJÄNSTEN FÖR YTTRE REPRESENTATION
— MULTILATERALA FÖRBINDELSER OCH ALLMÄNNA FRÅGOR RÖRANDE YTTRE FÖRBINDELSER
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AVDELNING 20
HANDEL
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
20 01

20 02

Rubrik

Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR
POLITIKOMRÅDET HANDEL

91 567 905

91 567 905

65 417 119

Reserver (40 01 40)

34 787

34 787

125 941

91 602 692

91 602 692

65 543 060

HANDELSPOLITIK

Genomförande 2009

Betalningar

Åtaganden

65 417 119 66 048 176,62

Betalningar

66 048 176,62

125 941
65 543 060 66 048 176,62

66 048 176,62

13 500 000

12 854 416

13 500 000

16 500 000 11 700 610,44

12 338 987,59

Avdelning 20 – Totalt

105 067 905

104 422 321

78 917 119

81 917 119 77 748 787,06

78 387 164,21

Reserver (40 01 40)

34 787

34 787

125 941

105 102 692

104 457 108

79 043 060

125 941
82 043 060 77 748 787,06

78 387 164,21

II/834

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 20 — HANDEL

AVDELNING 20
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

20 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET HAN
DEL

20 01 01

Utgifter avseende personal i
aktiv tjänst inom politikområdet
handel

20 01 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv
tjänst vid generaldirektoratet för
handel

BR

5

Anslag 2010

Genomförande 2009

45 769 177

44 871 483

34 787

125 941

45 803 964

44 997 424

45 047 711,99

13 465 765

3 679 704

3 422 785,26

Artikel 20 01 01 – Delsumma

59 234 942

48 551 187

48 470 497,25

Reserver (40 01 40)

34 787

125 941

59 269 729

48 677 128

48 470 497,25

Reserver (40 01 40)

20 01 01 02

Anslag 2011

Utgifter för personal i aktiv tjänst
vid unionsdelegationer

5

45 047 711,99

20 01 02

Extern personal och andra
administrativa utgifter för
politikområdet handel

20 01 02 01

Extern personal vid
generaldirektoratet för handel

5

3 620 337

3 590 006

3 430 790,84

20 01 02 02

Extern personal vid unionens
delegationer för ”Handel”

5

5 962 614

1 299 206

1 160 480,96

20 01 02 11

Andra administrativa utgifter vid
generaldirektoratet för handel

5

4 730 324

5 048 866

5 648 453,—

20 01 02 12

Övriga förvaltningsutgifter för
unionens delegationer för
”Handel”

5

1 756 286

362 188

342 164,50

16 069 561

10 300 266

10 581 889,30

Artikel 20 01 02 – Delsumma
20 01 03

Utgifter avseende utrustning,
möbler och tjänster samt
byggnader och därmed
sammanhängande utgifter för
politikområdet handel

20 01 03 01

Utgifter avseende utrustning,
möbler och tjänster vid
generaldirektoratet för handel

5

3 316 439

3 281 377

3 536 371,59

Lokaler och övriga
förvaltningsutgifter för unionens
delegationer för ”Handel”

5

12 516 963

2 854 289

3 060 816,44

15 833 402

6 135 666

6 597 188,03

20 01 03 02

Artikel 20 01 03 – Delsumma
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KAPITEL 20 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HANDEL (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

20 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom
politikområdet handel

20 01 04 01

Utrikeshandelsförbindelser, inbe
gripet tillträde till marknader i
tredjeland – Administrativa utgif
ter

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

430 000

430 000

398 602,04

Artikel 20 01 04 – Delsumma

430 000

430 000

398 602,04

Kapitel 20 01 – Totalt

91 567 905

65 417 119

66 048 176,62

4

Reserver (40 01 40)

34 787

125 941

91 602 692

65 543 060

20 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet handel

20 01 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst vid generaldirektoratet för handel

66 048 176,62

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

20 01 01 01

20 01 01 02

Anslag 2010

45 769 177

Genomförande 2009

44 871 483

Reserver (40 01 40)

34 787

125 941

Totalt

45 803 964

44 997 424

45 047 711,99

45 047 711,99

Utgifter för personal i aktiv tjänst vid unionsdelegationer
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

13 465 765

Genomförande 2009

3 679 704

20 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet handel

20 01 02 01

Extern personal vid generaldirektoratet för handel

3 422 785,26

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 620 337

20 01 02 02

Genomförande 2009

3 590 006

3 430 790,84

Extern personal vid unionens delegationer för ”Handel”
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

5 962 614

Genomförande 2009

1 299 206

1 160 480,96
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KAPITEL 20 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HANDEL (forts.)

20 01 02 (forts.)

20 01 02 11

Andra administrativa utgifter vid generaldirektoratet för handel
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

4 730 324

20 01 02 12

Genomförande 2009

5 048 866

5 648 453,00

Övriga förvaltningsutgifter för unionens delegationer för ”Handel”
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 756 286

Genomförande 2009

362 188

342 164,50

20 01 03

Utgifter avseende utrustning, möbler och tjänster samt byggnader och därmed sammanhängande utgifter för politikområ
det handel

20 01 03 01

Utgifter avseende utrustning, möbler och tjänster vid generaldirektoratet för handel
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 316 439

20 01 03 02

Genomförande 2009

3 281 377

3 536 371,59

Lokaler och övriga förvaltningsutgifter för unionens delegationer för ”Handel”
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

12 516 963

Genomförande 2009

2 854 289

3 060 816,44

20 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet handel

20 01 04 01

Utrikeshandelsförbindelser, inbegripet tillträde till marknader i tredjeland – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

430 000

Genomförande 2009

430 000

398 602,04

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 tjänstekontrakt, såsom underhåll av generaldirektoratet för handels webbplats.
Detta anslag är avsett att täcka de administrativa utgifterna enligt artikel 20 02 01.
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KAPITEL 20 02 — HANDELSPOLITIK
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

20 02

HANDELSPOLITIK

20 02 01

Utrikeshandelsförbindelser, inbe
gripet tillträde till marknader i
tredjeland

4

20 02 02

Genomförande och utveckling av
den inre marknaden
1.1

20 02 03

Handelsstöd – Multilaterala ini
tiativ

4

Kapitel 20 02 – Totalt

20 02 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

9 000 000
—

8 569 611
—

Åtaganden

Betalningar

9 000 000
—

4 500 000

4 284 805

4 500 000

13 500 000

12 854 416

13 500 000

12 000 000

Åtaganden

7 658 981,44

8 567 332,59

0,—

0,—

4 041 629,—

3 771 655,—

p.m.
4 500 000

Betalningar

16 500 000 11 700 610,44 12 338 987,59

Utrikeshandelsförbindelser, inbegripet tillträde till marknader i tredjeland
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

9 000 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

8 569 611

9 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

12 000 000

7 658 981,44

Betalningar

8 567 332,59

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att stödja följande åtgärder:
Verksamhet till stöd för pågående och nya multilaterala och bilaterala handelsförhandlingar
Åtgärderna är avsedda att stärka unionens förhandlingsposition i pågående multilaterala handelsförhandlingar (mot bakgrund
av Dohautvecklingsagendan) samt pågående och nya bilaterala och regionala handelsförhandlingar, för att se till att unionens
politik utformas enligt ett heltäckande och aktuellt expertunderlag och för att bygga upp koalitioner till stöd för politikens
genomförande, inbegripet
— expertstudier och seminarier i samband med utformningen av politiken och förhandlingspositionerna och i samband med
pågående och nya handelsförhandlingar,
— utveckling och genomförande av en konsekvent och heltäckande kommunikations- och informationsstrategi för att främja
unionens handelspolitik och informera om innehållet i och målen för unionens handelspolitik och aktuella förhandlings
positioner i och utanför unionen.
Studier, utvärderingar och konsekvensbedömningar i samband med handelsavtal och handelspolitik
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 för
handlingar, avsedda att bedöma handelsförhandlingarnas konsekvenser för den hållbara utvecklingen och i förekommande
fall föreslå kompletterande åtgärder för att motverka negativa följder för enskilda länder eller sektorer,
— utvärderingar av GD Handels politik och rutiner enligt generaldirektoratets fleråriga utvärderingsplan.
Handelsrelaterat tekniskt bistånd, utbildning och andra åtgärder för kapacitetsuppbyggnad i utvecklingsländerna
Åtgärder i syfte att förbättra utvecklingsländernas förmåga att delta i internationella, bilaterala eller biregionala handelsförhand
lingar, genomföra internationella handelsavtal och delta i världshandelssystemet, inbegripet följande åtgärder:
— Projekt som inbegriper utbildning och kapacitetsuppbyggnad för tjänstemän och näringsidkare i utvecklingsländerna,
huvudsakligen sanitära och fytosanitära åtgärder.
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— Kostnader som medlemsstaternas experter ådrar sig i samband med rådgivning till utvecklingsländernas tjänstemän och
näringsidkare angående fullgörandet av sanitära och fytosanitära bestämmelser och andra handelsrelaterade åtgärder.
— Ersättning för kostnader för deltagande i forum och konferenser som anordnas för att informera utvecklingsländerna om
handelspolitiska frågor och förmedla sakkunskap på detta område.
— Drift, vidareutveckling och marknadsföring av exportrådgivningstjänsten som ska informera industrin i utvecklingslän
derna 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.
— Informations- och marknadsföringsverksamhet och seminarier i utvecklingsländerna för offentliga och privata aktörer
(inbegripet civilsamhälle och näringsliv) för att redogöra för läget i pågående förhandlingar och genomförandet av befint
liga avtal.
— Forskning för att samla in uppgifter om den rättvisa handelns effekter på marginaliserade producenter och arbetstagare i
Syd, spridning av bästa praxis, analyser av leveranskedjor samt bedömningar av spårbarhet och ansvarsskyldighet.
— Stöd till system för fastställande och övervakning av kriterier för rättvis handel och stärkande av konsumenternas förtro
ende för sådana system, samt undersökningar om värdet av att utvidga systemet med rättvis handel till nya produktområden.
— Stöd för att minska producenternas kostnader och besvär i samband med upprepade certifieringar, och garantier för att
certifiering erbjuder producenterna ett mervärde.
— Forskning för att ge beslutsfattare råd om hur de bäst ska kunna garantera att marginaliserade producenters och fattiga
arbetstagares intressen i Syd tillvaratas inom samtliga politikområden.
— Utveckling och förstärkning av sammanslutningar och kooperativ i utvecklingsländerna så att de kan bygga upp den insti
tutionella kapacitet och produktionskapacitet som behövs för att ta fram produkter med ett högre förädlingsvärde samt
utöka sin verksamhet.
— Tillhandahållande av tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad för marginaliserade producenter och producentsamman
slutningar eller kooperativ (exempelvis för att uppfylla europeiska sanitära och fytosanitära standarder, ursprungsregler och
det ökande antalet normer från företagens sida).
— Stöd till marginaliserade producenter i utvecklingsländer så att de får tillgång till förfinansiering för att kunna finansiera
råvaror och till bidrag för att kunna arbeta för att uppfylla normer och bestämmelser.
— Stöd för att öka den roll som utvecklingsländernas regeringar spelar för att tillhandahålla lämpliga förhållanden för pro
ducenter av rättvisemärkta produkter.
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:
— Förvaltning 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 unionsexport och unionsexportörer samt
anskaffning av de uppgifter och data samt den dokumentation som behövs för databasen.
— Analys av olika handelshinder för tillträdet till centrala marknader, inbegripet analys av tredjeländers fullgörande av sina
skyldigheter enligt internationella handelsavtal i samband med förberedelse av förhandlingar.
— Konferenser, seminarier och andra informationsåtgärder (till exempel undersökningar och spridning av deras resultat, infor
mationspaket, 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.
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— Stöd till gemenskapsindustrin i samband med åtgärder som särskilt avser marknadstillträde.

— Forskning för att samla in uppgifter om den rättvisa handelns effekter på marginaliserade producenter och arbetstagare i
Syd, spridning av bästa praxis, analyser av leveranskedjor samt bedömningar av spårbarhet och ansvarsskyldighet.

— Stöd till system för fastställande och övervakning av kriterier för rättvis handel och stärkande av konsumenternas förtro
ende för sådana system, samt undersökningar om värdet av att utvidga systemet med rättvis handel till nya produktområden.

— Stöd för att minska producenternas kostnader och besvär i samband med upprepade certifieringar, och garantier för att
certifiering erbjuder producenterna ett mervärde.

Åtgärder med anknytning till administrationen av SIGL-systemet (Système Intégré de Gestion de Licences – ett integrerat system för för
valtning av licenser för import av textilier, kläder, skor och stål till unionen)

Utgifter i samband med genomförandet av handlingsprogrammet för förvaltningen av kvantitativa begränsningar och övervak
ningsåtgärder, särskilt finansieringen av åtgärder för att bevaka systemen för licensförvaltning och en samordnad utveckling av
datortillämpningar på detta område (SIGL). Stödet ska ges i form av finansiering av genomförande och drift av gemensamma
system samt fastställande av gemensamma riktlinjer för utbildning och tekniskt stöd till utförandet. Driftsutgifterna omfattar
också bidrag för systemens funktion (maskinvara, programvara och underhåll) och finansiering av information och utbildning
för systemanvändare, tekniskt stöd samt hjälptjänster som främst används av medlemsstaterna.

Åtgärder till stöd för tillämpning av befintliga regler och övervakning av handelsskyldigheter

Åtgärder till stöd för tillämpningen av befintliga handelsavtal och genomdrivandet av därtill hörande system som möjliggör verk
ningsfull tillämpning av avtalet samt undersökningar och inspektioner på plats för att kontrollera att tredjeländerna följer reg
lerna, inbegripet följande:

— Informationsutbyten, utbildning, seminarier och kommunikationsverksamhet för att stödja tillämpningen av befintlig uni
onslagstiftning om exportkontroller av produkter med dubbla användningsområden, särskilt de nya reglerna som infördes
genom rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av
export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (EUT L 134, 29.5.2009,
s. 1).

— Verksamhet för att underlätta undersökningar inom ramen för handelspolitiska skyddsmekanismer för att skydda unions
tillverkarna mot orättvisa handelsbruk från tredjeländer (antidumpning, antisubvention och handelspolitiska skyddsåtgär
der) 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 kommunikationsmate
riel, upphandling av juridiska tjänster i tredjeländer samt expertstudier.

Åtgärder för att främja unionens utrikeshandelspolitik genom strukturerad dialog med viktiga opinionsbildare, civilsamhället och andra intres
senter (inklusive små och medelstora företag)

Åtgärder till stöd för unionens handelspolitik genom anordnande av särskilda forum och möten för att främja dialog med vik
tiga opinionsbildare, civilsamhället och andra intressenter (inklusive små och medelstora företag) om utrikeshandelsfrågor.
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Kommissionens stöd till dessa åtgärder kan omfatta konferenser, tillhandahållandet av tjänster i samband med evenemang eller
ersättning av resekostnader för personer som deltar i dessa åtgärder, särskilt i samband med GD Handels dialog med civilsam
hället samt seminarier och möten med medlemsstater, tredjeländer, små och medelstora företag och berörda inom näringslivet
för att utbyta åsikter om handelspolitiken, särskilt när det gäller handelspolitiska skyddsåtgärder.
Rättslig och annan sakkunskap som behövs för genomförandet av gällande handelsavtal
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 fullgö
rande av sina skyldigheter enligt internationella handelsavtal.
— Rättslig sakkunskap, särskilt i frågor som rör utländsk rätt, som behövs för att underbygga unionens försvar av sin hållning
i tvistlösningsfall inom WTO, samt andra expertstudier som krävs för förberedelser, bedrivande och uppföljning av tvist
lösningsfall inom WTO.
Rättslig grund
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 enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

20 02 02

Genomförande och utveckling av den inre marknaden
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tidigare åtaganden i samband med genomförandet av handlingsprogrammet för för
valtningen av kvantitativa begränsningar och övervakningsåtgärder, särskilt finansieringen av åtgärder för att bevaka systemen
för licensförvaltning och en samordnad utveckling av datortillämpningar på detta område (SIGL).
Nya utgifter finansieras från artikel 20 02 01 från och med 2007.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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Handelsstöd – Multilaterala initiativ
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

4 500 000

Anslag 2010

Betalningar

4 284 805

Åtaganden

4 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

4 500 000

Åtaganden

4 041 629,00

Betalningar

3 771 655,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera 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 för
bättra utvecklingsländernas handel.
De multilaterala initiativ och program som ska finansieras med detta anslag kommer att stödja följande åtgärder:
Stöd till handelsåtgärder, deltagande i förhandlingar och genomförande av handelsavtal
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 poli
tiken för ekonomisk tillväxt och utveckling.
Åtgärder för att stärka utvecklingsländernas kapacitet att delta effektivt i internationella handelsförhandlingar och genomföra
internationella handelsavtal.
Forskning för att ge beslutsfattare råd om hur de bäst ska kunna garantera att marginaliserade producenters och fattiga arbets
tagares intressen i Syd tillvaratas inom samtliga politikområden.
Stöd för att öka den roll som utvecklingsländernas regeringar spelar för att tillhandahålla lämpliga förhållanden för producenter
av rättvisemärkta produkter.
Detta stöd är i första hand riktat mot den offentliga sektorn.
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 såsom den integrerade ramen för de minst utvecklade länderna.
Kommissionen ska vartannat 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 unio
nens allmänna budget uppgår till, och om hur stor andel av allt ”handelsrelaterat bistånd” som tillhandahålls som går till
handelsstöd.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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AVDELNING 21
UTVECKLINGSSAMARBETE OCH FÖRBINDELSER MED AVS-LÄNDERNA
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
21 01

Rubrik

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR
POLITIKOMRÅDET UTVECK
LINGSSAMARBETE OCH FÖRBIN
DELSER MED AVS-LÄNDERNA
Reserver (40 01 40)

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

267 026 233

267 026 233

306 661 077

306 661 077

Åtaganden

Betalningar

364 398 619,66

364 398 619,66

58 175

58 175

155 025

155 025

267 084 408

267 084 408

306 816 102

306 816 102

364 398 619,66

364 398 619,66

21 02

TRYGGAD LIVSMEDELSFÖRSÖRJ
NING

243 805 700

356 814 945

402 466 452

548 700 000 1 075 857 539,09

672 541 405,39

21 03

ICKE-STATLIGA ORGANISATIO
NERS ROLL I UTVECKLINGSPOLI
TIKEN

230 954 000

184 722 726

218 263 951

170 000 000

218 560 442,36

180 847 269,98

21 04

MILJÖ OCH HÅLLBAR FÖRVALT
NING AV NATURRESURSER,
DÄRIBLAND ENERGI

134 172 000

88 800 000

203 345 000

154 300 000

173 457 956,83

81 299 456,35

Reserver (40 02 41)

65 000 000

57 826 850

199 172 000

146 626 850

203 345 000

154 300 000

173 457 956,83

81 299 456,35

21 05

MÄNSKLIG OCH SOCIAL
UTVECKLING

169 558 000

152 769 777

156 411 491

148 471 430

143 363 849,—

112 675 229,57

21 06

GEOGRAFISKT SAMARBETE MED
LÄNDERNA I AFRIKA, VÄSTIN
DIEN OCH STILLAHAVSOM
RÅDET (AVS)

334 303 000

292 920 730

307 109 045

230 000 000

301 267 554,48

256 411 719,83

44 000 000

28 851 024

378 303 000

321 771 754

307 109 045

230 000 000

301 267 554,48

256 411 719,83

ANDRA ÅTGÄRDER INOM
UTVECKLINGSSAMARBETET
SAMT TILLFÄLLIGA PROGRAM

33 816 000

31 517 125

32 779 000

29 900 000

29 921 737,76

29 602 619,56

STRATEGI FÖR OCH SAMORD
NING AV VERKSAMHETEN INOM
POLITIKOMRÅDET UTVECKLING
OCH FÖRBINDELSER MED AVSSTATERNA

19 477 000

18 355 154

19 373 000

19 577 000

18 070 656,01

15 203 837,62

0,—

0,—

Reserver (40 02 41)

21 07

21 08

21 49

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR
PROGRAM FÖR VILKA ÅTAGAN
DEN INGÅTTS ENLIGT DEN TIDI
GARE BUDGETFÖRORDNINGEN

—

Avdelning 21 – Totalt 1 433 111 933
Reserver (40 01 40, 40 02 41)

109 058 175
1 542 170 108

p.m.

—

1 392 926 690 1 646 409 016
86 736 049

155 025

1 479 662 739 1 646 564 041

p.m.

1 607 609 507 2 324 898 355,19 1 712 980 157,96
155 025
1 607 764 532 2 324 898 355,19 1 712 980 157,96

Anmärkningar
Unionsstöd bör inte utgå till regeringar, organisationer eller program som stöder eller deltar i förvaltningen av en åtgärd som omfattar kränk
ningar av mänskliga rättigheter såsom tvångsabort, ofrivillig sterilisering eller barnamord, särskilt när sådana åtgärder genomdrivs genom psy
kologiska, sociala, ekonomiska eller rättsliga påtryckningar. Således skulle det särskilda förbud mot tvång i sexuella eller reproduktiva hälsofrågor
som fastställdes vid den internationella befolknings- och utvecklingskonferensen i Kairo äntligen tillämpas. Kommissionen uppmanas att lägga
fram en rapport om hur unionens externa bistånd för detta program genomförs.
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AVDELNING 21
UTVECKLINGSSAMARBETE OCH FÖRBINDELSER MED AVS-LÄNDERNA
KAPITEL 21 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTVECKLINGSSAMARBETE OCH FÖRBINDELSER MED
AVS-LÄNDERNA

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

21 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLI
TIKOMRÅDET UTVECKLINGSSAMAR
BETE OCH FÖRBINDELSER MED AVSLÄNDERNA

21 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst
för politikområdet utvecklingssamarbete
och förbindelser med AVS-länderna

21 01 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst vid
Generaldirektoratet för utveckling och
samarbete EuropeAid

BR

5

Anslag 2010

Genomförande 2009

76 541 646

55 233 753

58 175

155 025

76 599 821

55 388 778

55 082 611,64

83 953 219

85 609 440

79 632 126,67

Artikel 21 01 01 – Delsumma

160 494 865

140 843 193

134 714 738,31

Reserver (40 01 40)

58 175

155 025

160 553 040

140 998 218

134 714 738,31

Reserver (40 01 40)

21 01 01 02

Anslag 2011

Utgifter för personal i aktiv tjänst vid unio
nens delegationer

5

55 082 611,64

21 01 02

Extern personal och andra administrativa
utgifter för politikområdet
utvecklingssamarbete och förbindelser
med AVS-länderna

21 01 02 01

Extern personal vid Generaldirektoratet för
utveckling och samarbete EuropeAid

5

7 282 337

5 015 421

4 788 765,35

21 01 02 02

Extern personal vid unionens delegationer

5

1 313 797

30 226 416

26 998 795,22

21 01 02 11

Andra administrativa utgifter vid
Generaldirektoratet för utveckling och
samarbete EuropeAid

5

7 189 815

6 002 558

6 259 408,50

Övriga förvaltningsutgifter vid unionens
delegationer

5

4 686 370

8 426 424

7 960 566,43

20 472 319

49 670 819

46 007 535,50

21 01 02 12

Artikel 21 01 02 – Delsumma
21 01 03

Utgifter avseende byggnader, möbler,
utrustning och liknande utgifter
kopplade till politikområdet
utvecklingssamarbete och förbindelser
med AVS-länder

21 01 03 01

Utgifter avseende möbler, utrustning och
tjänster vid Generaldirektoratet för
utveckling och samarbete EuropeAid

5

5 546 215

4 039 153

4 324 263,29

Lokaler och övriga förvaltningsutgifter vid
unionens delegationer

5

33 399 534

66 405 912

71 211 019,68

38 945 749

70 445 065

75 535 282,97

21 01 03 02

Artikel 21 01 03 – Delsumma
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 21 — UTVECKLINGSSAMARBETE OCH FÖRBINDELSER MED AVS-LÄNDERNA
KAPITEL 21 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTVECKLINGSSAMARBETE OCH FÖRBINDELSER MED
AVS-LÄNDERNA (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

21 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikom
rådet utvecklingssamarbete och förbindel
ser med AVS-länderna

21 01 04 01

Finansieringsinstrumentet för utvecklings
samarbete (DCI) – Administrativa utgifter

4

44 568 300

35 853 000

35 715 487,31

21 01 04 03

Utvärdering av resultaten av unionens
bistånd och åtgärder för uppföljning och
revision – Administrativa utgifter

4

2 111 000

2 070 000

1 679 999,50

21 01 04 04

Samordning och upplysning i frågor som
rör utveckling – Administrativa utgifter

4

204 000

204 000

205 662,59

21 01 04 05

Snabbinsatsmekanism för att hantera de
kraftigt stigande livsmedelspriserna i
utvecklingsländerna – Administrativa utgif
ter

4

—

7 300 000

6 758 477,48

21 01 04 10

Bidrag från Europeiska utvecklingsfonden
(EUF) till stöd till administrativa utgifter

4

p.m.

21 01 04 20

Administrativa utgifter och stödutgifter för
politikområdet utvecklingssamarbete och
förbindelser med AVS-länderna

4

p.m.

63 576 777,—

230 000

275 000

204 659,—

Artikel 21 01 04 – Delsumma

47 113 300

45 702 000

108 141 062,88

Kapitel 21 01 – Totalt

267 026 233

306 661 077

364 398 619,66

Reserver (40 01 40)

58 175

155 025

267 084 408

306 816 102

364 398 619,66

21 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst för politikområdet utvecklingssamarbete och förbindelser med AVS-länderna

21 01 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst vid Generaldirektoratet för utveckling och samarbete EuropeAid

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

21 01 01 01

21 01 01 02

Anslag 2010

Genomförande 2009

76 541 646

55 233 753

Reserver (40 01 40)

58 175

155 025

Totalt

76 599 821

55 388 778

55 082 611,64

55 082 611,64

Utgifter för personal i aktiv tjänst vid unionens delegationer

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

83 953 219

Genomförande 2009

85 609 440

79 632 126,67
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 21 — UTVECKLINGSSAMARBETE OCH FÖRBINDELSER MED AVS-LÄNDERNA
KAPITEL 21 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTVECKLINGSSAMARBETE OCH FÖRBINDELSER MED
AVS-LÄNDERNA (forts.)

21 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet utvecklingssamarbete och förbindelser med
AVS-länderna

21 01 02 01

Extern personal vid Generaldirektoratet för utveckling och samarbete EuropeAid
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

7 282 337

21 01 02 02

Genomförande 2009

5 015 421

4 788 765,35

Extern personal vid unionens delegationer
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 313 797

21 01 02 11

Genomförande 2009

30 226 416

26 998 795,22

Andra administrativa utgifter vid Generaldirektoratet för utveckling och samarbete EuropeAid
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

7 189 815

21 01 02 12

Genomförande 2009

6 002 558

6 259 408,50

Övriga förvaltningsutgifter vid unionens delegationer
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

4 686 370

Genomförande 2009

8 426 424

7 960 566,43

21 01 03

Utgifter avseende byggnader, möbler, utrustning och liknande utgifter kopplade till politikområdet utvecklingssamarbete
och förbindelser med AVS-länder

21 01 03 01

Utgifter avseende möbler, utrustning och tjänster vid Generaldirektoratet för utveckling och samarbete EuropeAid
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

5 546 215

21 01 03 02

Genomförande 2009

4 039 153

4 324 263,29

Lokaler och övriga förvaltningsutgifter vid unionens delegationer
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

33 399 534

Genomförande 2009

66 405 912

71 211 019,68
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 21 — UTVECKLINGSSAMARBETE OCH FÖRBINDELSER MED AVS-LÄNDERNA
KAPITEL 21 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTVECKLINGSSAMARBETE OCH FÖRBINDELSER MED
AVS-LÄNDERNA (forts.)

21 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet utvecklingssamarbete och förbindelser med AVS-länderna

21 01 04 01

Finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (DCI) – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

44 568 300

Genomförande 2009

35 853 000

35 715 487,31

Anmärkningar
Detta anslag 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 som kommissionen har lagt ut på entre
prenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för stödmottagarnas och kommissionens bästa.
— Utgifter för extern personal vid huvudkontoret (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller interimsanställda) som
ska överta de uppgifter som tidigare ombesörjdes av kontor för tekniskt bistånd. Utgifter för extern personal vid huvud
kontoret får inte överstiga 3 653 300 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 telekommunikation för denna personal.
— Utgifter för extern personal vid delegationerna (kontraktsanställda, lokalanställda och utsända nationella experter) för pro
gramförvaltning som delegerats till unionens delegationer i tredjeländer eller för att handha de uppgifter som tidigare ombe
sörjdes av nu avvecklade kontor för tekniskt bistånd samt tilläggskostnader för logistik och infrastruktur, t.ex. kostnader
för utbildning, möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekommunikation samt hyreskostnader som är direkt kopp
lade till att delegationerna har tillfälligt anställda vars lön betalas med anslag från denna punkt.
— Utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer vilka är direkt knutna till genomförandet av pro
grammets mål.
Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande av medlemsstaterna, av andra givarländer –
vilket i båda fallen omfattar offentliga och halvstatliga organ i dessa länder – eller av internationella organisationer, och som är
avsedda för särskilda biståndsprojekt eller program som med stöd i den grundläggande rättsakten finansieras av unionen och
förvaltas av kommissionen på deras vägnar. Sådana inkomster, som förs upp under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör
inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 aa 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.
Detta anslag täcker de administrativa utgifterna enligt kapitlen 21 02, 21 03, 21 04, 21 05 och 21 06.
21 01 04 03

Utvärdering av resultaten av unionens bistånd och åtgärder för uppföljning och revision – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 111 000

Genomförande 2009

2 070 000

1 679 999,50

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.
Detta anslag är också avsett att täcka åtgärder för kapacitetsuppbyggnad och utbildning som riktar sig till viktiga aktörer som
deltar i utformningen och genomförandet av program för externt bistånd.
Detta anslag täcker de administrativa utgifterna enligt artikel 21 08 01.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 21 — UTVECKLINGSSAMARBETE OCH FÖRBINDELSER MED AVS-LÄNDERNA
KAPITEL 21 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTVECKLINGSSAMARBETE OCH FÖRBINDELSER MED
AVS-LÄNDERNA (forts.)

21 01 04 (forts.)

21 01 04 04

Samordning och upplysning i frågor som rör utveckling – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

204 000

Genomförande 2009

204 000

205 662,59

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte omfattar myndighetsutövning och som kommissionen har lagt ut på
entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för stödmottagarnas och kommissionens bästa.
— Utgifter för tryckning, översättning, studier, sammanträden med experter, information och inköp av informationsmateriel
som direkt kan knytas till programmets mål.
Det ska även täcka kostnaderna för publikationer, produktion, lagring, distribution och spridning av informationsmateriel, fram
för allt via Europeiska unionens publikationsbyrå, samt för andra administrativa kostnader som kan knytas till samordningen.
Detta anslag är avsett att täcka administrativa utgifter enligt artikel 21 08 02.
21 01 04 05

Snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

—

Anslag 2010

Genomförande 2009

7 300 000

6 758 477,48

Anmärkningar
Denna punkt är avsedd 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 stödmottagarnas och kommissionens bästa.
— Utgifter för extern personal vid delegationerna (kontraktsanställda, lokalanställda eller utsända nationella experter) för pro
gramförvaltning som delegerats till unionens delegationer i tredjeländer, samt tilläggskostnader för logistik och infrastruk
tur, t.ex. kostnader för utbildning, möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekommunikation samt hyreskostnader
som är direkt kopplade till att delegationerna har externt anställda vars lön betalas med anslag från denna punkt.
— Utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer vilka är direkt knutna till genomförandet av pro
grammets mål.
Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande av medlemsstaterna, av andra givarländer –
vilket i båda fallen omfattar offentliga och halvstatliga organ i dessa länder – eller av internationella organisationer, och som är
avsedda för särskilda biståndsprojekt eller program som med stöd i den grundläggande rättsakten finansieras av unionen och
förvaltas av kommissionen på deras vägnar. Sådana inkomster, som förs upp under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör
inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 aa 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 2 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje kapitel.
Detta anslag täcker administrativa utgifter som tas upp i artikel 21 02 03.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1337/2008 av den 16 december 2008 om inrättande av en snabbinsatsme
kanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna (EUT L 354, 31.12.2008, s. 62).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 21 — UTVECKLINGSSAMARBETE OCH FÖRBINDELSER MED AVS-LÄNDERNA
KAPITEL 21 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTVECKLINGSSAMARBETE OCH FÖRBINDELSER MED
AVS-LÄNDERNA (forts.)

21 01 04 (forts.)

21 01 04 10

Bidrag från Europeiska utvecklingsfonden (EUF) till stöd till administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

63 576 777,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för administrativt stöd inom ramen för den nionde och tionde Europeiska
utvecklingsfonden.
Inkomster från Europeiska utvecklingsfonden (EUF) som bidrar till kostnaderna för de stödåtgärder som förts upp under arti
kel 6 3 2 i inkomstberäkningen och får ge upphov till ytterligare anslag enligt artikel 18 i budgetförordningen. De ytterligare
anslagen ska föras upp under punkt 21 01 04 10.
Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till
60 000 000 EUR.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 18.1.
21 01 04 20

Administrativa utgifter och stödutgifter för politikområdet utvecklingssamarbete och förbindelser med AVS-länderna
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

230 000

Genomförande 2009

275 000

204 659,00

Anmärkningar
Detta anslag 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 har lagt ut på
entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för stödmottagarnas och kommissionens bästa.
— Utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer vilka är direkt knutna till genomförandet av pro
grammets mål.
Detta anslag är avsett att täcka administrativa utgifter enligt artikel 21 07 02.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 21 — UTVECKLINGSSAMARBETE OCH FÖRBINDELSER MED AVS-LÄNDERNA

KAPITEL 21 02 — TRYGGAD LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

21 02

TRYGGAD LIVSMEDELSFÖR
SÖRJNING

21 02 01

Tryggad livsmedelsförsörjning

4

21 02 02

Avslutande av konventionen om
livsmedelsbistånd

4

p.m.

14 282 685

21 02 03

Snabbinsatsmekanism för att
hantera de kraftigt stigande livs
medelspriserna i utvecklingslän
derna

4

—

156 157 356

162 700 000

342 700 000

Pilotprojekt – Finansiering för
jordbruksproduktion

4

p.m.

700 000

1 000 000

1 000 000

356 814 945

402 466 452

21 02 04

Kapitel 21 02 – Totalt

21 02 01

243 805 700

243 805 700

185 674 904

238 766 452
p.m.

190 000 000

Betalningar

236 457 539,09 199 922 358,29

15 000 000

0,—

16 369 047,60

837 400 000,— 455 999 999,50
2 000 000,—

250 000,—

548 700 000 1 075 857 539,09 672 541 405,39

Tryggad livsmedelsförsörjning
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

243 805 700

Anslag 2010

Betalningar

185 674 904

Åtaganden

238 766 452

Genomförande 2009
Betalningar

190 000 000

Åtaganden

236 457 539,09

Betalningar

199 922 358,29

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— hjälp till utvecklingsländer som kroniskt lider av osäker livsmedelsförsörjning att minska detta problem,
— arbete för att dämpa effekterna av kriser på de mest utsatta befolkningsgrupperna.
Anslagen under denna artikel, som ska fungera som en bro mellan kortsiktiga åtgärder (krissituationer) och långsiktiga åtgärder
(utveckling), är avsedda att täcka långvariga kriser, återanpassning och åtgärder mot strukturella problem med livsmedelsför
sörjningen som ett första steg mot fattigdomsminskning på lång sikt.
Mer specifikt skall anslaget bidra till att uppnå de långsiktiga prioriteringarna för det tematiska programmet för tryggad livs
medelsförsörjning, bl.a.
— forskning, teknik och innovation med avseende på tryggad livsmedelsförsörjning,
— forskning för att samla in uppgifter om den rättvisa handelns effekter på marginaliserade producenter och arbetstagare i
Syd, spridning av bästa praxis, analyser av leveranskedjor samt bedömningar av spårbarhet och ansvarsskyldighet,
— forskning för att ge beslutsfattare råd om hur de bäst ska kunna garantera att marginaliserade producenters och fattiga
arbetstagares intressen i Syd tillvaratas inom samtliga politikområden,
— styrning av livsmedelsförsörjningen på global, kontinental och regional nivå, med bl.a. sammankoppling av information
och beslutsfattande på ett sätt som stärker strategierna för att bemöta brister i livsmedelsförsörjningen,
— säkring av livsmedelsförsörjningen i exceptionella övergångssituationer samt i svaga eller sönderfallande stater,
— stöd till marginaliserade producenter i utvecklingsländer så att de får tillgång till förfinansiering för att kunna finansiera
råvaror och till bidrag för att kunna arbeta för att uppfylla normer och bestämmelser.
Programmet riktas i första hand till de länder som omfattas av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (DCI).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 21 — UTVECKLINGSSAMARBETE OCH FÖRBINDELSER MED AVS-LÄNDERNA
KAPITEL 21 02 — TRYGGAD LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING (forts.)

21 02 01 (forts.)

Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande av medlemsstaterna, av andra givarländer –
vilket i båda fallen omfattar offentliga och halvstatliga organ i dessa länder – eller av internationella organisationer, och som är
avsedda för särskilda biståndsprojekt eller program som med stöd i den grundläggande rättsakten finansieras av unionen och
förvaltas av kommissionen på deras vägnar. Sådana inkomster, som förs upp under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör
inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 aa 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.
Anslagen under denna artikel ska utvärderas i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1905/2006. Sådana utvärderingar
ska omfatta aspekter som rör insatser och resultatkedja (produktion, resultat, effekt). Resultaten av utvärderingen ska användas
vid utarbetandet av senare åtgärder som finansieras via dessa anslag.
I syfte att garantera full insyn i budgeten i enlighet med artiklarna 53–56 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 till Europeiska revisionsrätten och till kommissionens
internrevisor när det gäller användningen av unionsmedel.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansierings
instrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).
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 slutlig).
Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 25 januari 2006: ”Tematisk strategi för tryggad livs
medelsförsörjning – Föra arbetet med livsmedelsförsörjningen framåt för att uppnå millennieutvecklingsmålen”
(KOM(2006) 21 slutlig).
Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 31 mars 2010: ”EU:s policyram för att hjälpa utveck
lingsländer att stärka livsmedelsförsörjningen” (KOM(2010) 127 slutlig)
21 02 02

Avslutande av konventionen om livsmedelsbistånd
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

14 282 685

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

15 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

16 369 047,60

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— hjälp till utvecklingsländer som kroniskt lider av osäker livsmedelsförsörjning att minska detta problem,
— arbete för att dämpa effekterna av kriser på de mest utsatta befolkningsgrupperna.
Anslagen under denna artikel, som ska fungera som en bro mellan kortsiktiga åtgärder (krissituationer) och långsiktiga åtgärder
(utveckling), ska täcka långvariga kriser, återanpassning och åtgärder mot strukturella problem med livsmedelsförsörjningen som
ett första steg mot fattigdomsminskning på lång sikt.
Anslaget ska täcka de återstående betalningarna för pågående livsmedelsbiståndsprogram och för pågående program för bud
getstöd i form av utländsk valuta.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansierings
instrument 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 slutlig).
Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 25 januari 2006: ”Tematisk strategi för tryggad livs
medelsförsörjning – Föra arbetet med livsmedelsförsörjningen framåt för att uppnå millennieutvecklingsmålen”
(KOM(2006) 21 slutlig).

21 02 03

Snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

156 157 356

Åtaganden

162 700 000

Genomförande 2009
Betalningar

342 700 000

Åtaganden

837 400 000,00

Betalningar

455 999 999,50

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att stödja snabba och direkta insatser till följd av livsmedelsprisökningarna i utvecklingsländerna under
perioden mellan katastrofbistånd och utvecklingssamarbetet på medellång och lång sikt. Till målen för detta stöd hör i första
hand att främja en ökning av utbudet inom jordbrukssektorn i de mottagande länderna och regionerna, att stödja åtgärder för
att snabbt och direkt mildra de negativa verkningarna av de höga livsmedelspriserna i överensstämmelse med målet om en tryg
gad livsmedelsförsörjning globalt samt att stärka produktionskapaciteten och förbättra styrelseformerna inom jordbruket och
att se till att effekterna av insatserna förblir positiva även på längre sikt.
Med hänsyn tagen till länderspecifika villkor ska de stödberättigande åtgärderna omfatta
— åtgärder för att underlätta tillgången till jordbruksinsatsvaror och jordbrukstjänster, inbegripet gödningsmedel och utsäde,
med särskild tyngdpunkt på lokal kapacitet och lokala tillgångar,
— åtgärder som syftar till att förbättra säkerhetsnätet genom att bibehålla eller förbättra produktionskapaciteten inom jord
bruket och möta de grundläggande livsmedelsbehoven hos de mest utsatta befolkningsgrupperna, bl.a. barn,
— andra småskaliga insatser som bidrar till att öka produktionen, med hänsyn till de enskilda ländernas behov: mikrokredi
ter, investeringar, utrustning, infrastruktur och lagring, utveckling och förstärkning av sammanslutningar och kooperativ i
utvecklingsländerna så att de kan bygga upp institutionell kapacitet och produktionskapacitet, stöd till marginaliserade pro
ducenter i utvecklingsländer så att de får tillgång till förfinansiering för att kunna finansiera råvaror och till bidrag för att
kunna arbeta för att uppfylla normer och bestämmelser samt stöd till yrkesutbildning och yrkessammanslutningar inom
jordbrukssektorn.
Stödet ska gynna de mottagande utvecklingsländerna och deras befolkningar. Resurserna koncentreras till en begränsad lista på
50 högprioriterade länder.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1337/2008 av den 16 december 2008 om inrättande av en snabbinsatsme
kanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna (EUT L 354, 31.12.2008, s. 62).

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/855

KOMMISSIONEN
AVDELNING 21 — UTVECKLINGSSAMARBETE OCH FÖRBINDELSER MED AVS-LÄNDERNA
KAPITEL 21 02 — TRYGGAD LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING (forts.)

21 02 04

Pilotprojekt – Finansiering för jordbruksproduktion
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

700 000

Åtaganden

1 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

1 000 000

Åtaganden

2 000 000,00

Betalningar

250 000,00

Anmärkningar
Detta pilotprojekt är avsett att underlätta tillgången för småbrukare till finansiella resurser som bör användas för att stimulera
jordbruksproduktionen i utvecklingsländer. Dessa anslag bör kanaliseras genom organisationer som är specialiserade i mikro
finans, inklusive lokala banker och föreningar, som följer erkända internationella standarder om öppenhet, redovisningsskyl
dighet och finansiell redlighet.
Mot bakgrund av den världsomfattande ekonomiska krisen behövs mikrofinansiering mer än någonsin tidigare. Unionen bör ta
sitt ansvar och lägga vikt vid att underlätta för mikrofinansiering i utvecklingsländer.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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KAPITEL 21 03 — ICKE-STATLIGA ORGANISATIONERS ROLL I UTVECKLINGSPOLITIKEN
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

160 000 000 186 560 442,36 168 872 242,77

21 03

ICKE-STATLIGA ORGANISATIO
NERS ROLL I UTVECKLINGSPO
LITIKEN

21 03 01

Icke-statliga organisationers roll
i utvecklingspolitiken

4

193 725 000

171 392 220

182 663 951

21 03 02

Lokala myndigheters roll i
utvecklingspolitiken

4

37 229 000

13 330 506

35 600 000

230 954 000

184 722 726

218 263 951

Kapitel 21 03 – Totalt

21 03 01

Genomförande 2009

BR

10 000 000

Åtaganden

32 000 000,—

Betalningar

11 975 027,21

170 000 000 218 560 442,36 180 847 269,98

Icke-statliga organisationers roll i utvecklingspolitiken
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

193 725 000

Anslag 2010

Betalningar

171 392 220

Åtaganden

182 663 951

Genomförande 2009
Betalningar

160 000 000

Åtaganden

186 560 442,36

Betalningar

168 872 242,77

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att dels stödja initiativ som genomförs i utvecklingsländer av unionens och partnerländers civila sam
hällsorganisationer på utvecklingsområdet, dels stärka dessa aktörers förmåga att bidra till beslutsprocessen, genom att
— främja ett integrerat och starkt samhälle för att i) gynna befolkningsgrupper som är utom räckhåll för allmänna tjänster
och resurser och som inte är inbegripna i utformningen av politiken, ii) stärka kapaciteten hos det civila samhällets orga
nisationer i partnerländerna, så att de lättare kan vara med om att fastställa och genomföra strategier för hållbar utveckling
samt iii) underlätta samspelet mellan statliga och icke-statliga aktörer i olika sammanhang,
— öka den europeiska befolkningens medvetenhet om utvecklingsfrågor och öka det aktiva stödet bland befolkningen i unio
nen och ansökarländerna för fattigdomsbekämpande åtgärder och strategier för hållbar utveckling i partnerländerna samt
för rättvisare förhållanden mellan industriländer och utvecklingsländer, och stärka det civila samhällets roll som en faktor
för framsteg och förändring,
— uppnå effektivare samarbete, främja synergieffekter och sörja för en strukturerad dialog mellan det civila samhällets nät
verk, inom deras organisation och med unionens institutioner.
Dessa initiativ kan också omfatta följande:
— stöd till främjande verksamhet för att informera beslutsfattare på samtliga nivåer om strategier som bäst gynnar margina
liserade producenter och arbetstagare i utvecklingsländerna,
— utveckling och förstärkning av sammanslutningar och kooperativ i utvecklingsländerna så att de kan bygga upp den insti
tutionella kapacitet och produktionskapacitet som behövs för att ta fram produkter med ett högre förädlingsvärde samt
utöka sin verksamhet,
— stöd till producentnätverk i Syd som företräder marginaliserade producenter som omfattas av systemet för rättvis handel.
Programmet riktas i första hand till de länder som omfattas av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (DCI). I enlig
het med artikel 38 i förordning (EG) nr 1905/2006 avdelas dock ett belopp för att finansiera insatser till förmån för länder som
omfattas av Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet inom ramen för de tematiska programmen. En finansierings
ram fastställd till 3,9 % av programmets totalanslag avdelas därför för dessa länder.
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Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande av medlemsstaterna, av andra givarländer –
vilket i båda fallen omfattar offentliga och halvstatliga organ i dessa länder – eller av internationella organisationer, och som är
avsedda för särskilda biståndsprojekt eller program som med stöd i den grundläggande rättsakten finansieras av unionen och
förvaltas av kommissionen på deras vägnar. Sådana inkomster, som förs upp under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör
inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 aa 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.
Anslagen under denna artikel ska utvärderas i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1905/2006. Sådana utvärderingar
ska omfatta aspekter som rör insatser och resultatkedja (produktion, resultat, effekt). Resultaten av utvärderingen ska användas
vid utarbetandet av senare åtgärder som finansieras via dessa anslag.
I syfte att garantera full insyn i budgeten i enlighet med artiklarna 53–56 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 till Europeiska revisionsrätten och till kommissionens
internrevisor när det gäller användningen av unionsmedel.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansierings
instrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).
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 slutlig).
Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 25 januari 2006: ”Det tematiska programmet ’Ickestatliga aktörer och lokala myndigheter i utvecklingsprocessen’” (KOM(2006) 19 slutlig.
21 03 02

Lokala myndigheters roll i utvecklingspolitiken
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

37 229 000

Anslag 2010

Betalningar

13 330 506

Åtaganden

35 600 000

Genomförande 2009
Betalningar

10 000 000

Åtaganden

Betalningar

32 000 000,00

11 975 027,21

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att dels stödja initiativ på utvecklingsområdet som genomförs i utvecklingsländer av unionens och part
nerländers lokala myndigheter, dels stärka dessa aktörers inflytande i beslutsprocessen, genom att
— främja ett integrerat och starkt samhälle för att i) gynna befolkningsgrupper som är utom räckhåll för allmänna tjänster
och resurser och som inte är inbegripna i utformningen av politiken, ii) stärka kapaciteten hos de lokala och regionala myn
digheterna i partnerländerna för att underlätta deras deltagande när strategier för hållbar utveckling fastställs och genom
förs, och iii) underlätta samspelet mellan lokala och regionala myndigheter i olika sammanhang, samt stärka de lokala
myndigheternas roll i decentraliseringsprocesserna,
— öka européernas medvetenhet om utvecklingsfrågor och öka det aktiva stödet bland befolkningen i unionen och ansökar
länderna för fattigdomsbekämpande åtgärder och strategier för hållbar utveckling i partnerländerna samt för rättvisare för
hållanden mellan industriländer och utvecklingsländer, inbegripet att öka medvetenheten om handelsförbindelserna mellan
Nord och Syd, unionskonsumenternas inköpsbeslut och deras effekt på hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, och
stärka lokala och regionala myndigheters roll,
— uppnå effektivare samarbete, främja synergieffekter och sörja för en strukturerad dialog bland förbund av lokala och regio
nala myndigheter och inom civilsamhället, inom deras organisationer och med unionens institutioner.
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Programmet riktas i första hand till de länder som omfattas av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (DCI). I enlig
het med artikel 38 i förordning (EG) nr 1905/2006 avdelas dock ett belopp för att finansiera insatser till förmån för länder som
omfattas av Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet inom ramen för de tematiska programmen. En finansierings
ram fastställd till 3,9 % av programmets totalanslag avdelas därför för dessa länder.
Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande av medlemsstaterna, av andra givarländer –
vilket i båda fallen omfattar offentliga och halvstatliga organ i dessa länder – eller av internationella organisationer, och som är
avsedda för särskilda biståndsprojekt eller program som med stöd i den grundläggande rättsakten finansieras av unionen och
förvaltas av kommissionen på deras vägnar. Sådana inkomster, som förs upp under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör
inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 aa 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.
Anslagen under denna artikel ska utvärderas i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1905/2006. Sådana utvärderingar
ska omfatta aspekter som rör insatser och resultatkedja (produktion, resultat, effekt). Resultaten av utvärderingen ska användas
vid utarbetandet av senare åtgärder som finansieras via dessa anslag.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansierings
instrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).
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 slutlig).
Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 25 januari 2006: ”Det tematiska programmet ’Ickestatliga aktörer och lokala myndigheter i utvecklingsprocessen’” (KOM(2006) 19 slutlig).
Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 6 oktober 2008: ”Lokala myndigheter: Utvecklings
aktörer” (KOM(2008) 626 slutlig).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

21 04

MILJÖ OCH HÅLLBAR FÖR
VALTNING AV NATURRESUR
SER, DÄRIBLAND ENERGI

21 04 01

Miljö och hållbar förvaltning av
naturresurser, däribland energi

4

21 04 05

Globala fonden för energieffekti
vitet och förnybar energi

4

21 04 06

Förberedande åtgärd – Vatten
förvaltning i utvecklingsländer

4

Betalningar

134 172 000

85 000 000

65 000 000

57 826 850

199 172 000

142 826 850

Reserver (40 02 41)

21 04 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR

p.m.

Åtaganden

Åtaganden

Betalningar

200 345 000

147 800 000 167 457 956,83 80 875 451,35

200 345 000

147 800 000 167 457 956,83 80 875 451,35

500 000

p.m.

Betalningar

p.m.

2 200 000

0,—

0,—

4 300 000

6 000 000,—

424 005,—

3 300 000

3 000 000

Kapitel 21 04 – Totalt

134 172 000

88 800 000

203 345 000

154 300 000 173 457 956,83 81 299 456,35

Reserver (40 02 41)

65 000 000

57 826 850

199 172 000

146 626 850

203 345 000

154 300 000 173 457 956,83 81 299 456,35

Miljö och hållbar förvaltning av naturresurser, däribland energi
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

21 04 01

Betalningar

134 172 000

85 000 000

Reserver (40 02 41)

65 000 000

57 826 850

Totalt

199 172 000

142 826 850

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

200 345 000

147 800 000 167 457 956,83

80 875 451,35

200 345 000

147 800 000 167 457 956,83

80 875 451,35

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att stödja och genomföra miljöpolitiken och politiken för hållbar förvaltning av naturresurser, inklusive
energiresurser, i de delar som berör unionens förbindelser med utvecklingsländer och unionens grannar.
Ekonomiskt stöd ges till åtgärder inom fem prioriterade områden: 1) skapa förutsättningar för att uppnå millennieutvecklings
mål 7, nämligen att främja miljöhållbarhet, 2) bidra till genomförandet av unionsinitiativ och hjälpa utvecklingsländer att upp
fylla internationella åtaganden, 3) utveckla expertisen för att uppnå en starkare integration och samstämmighet, 4) stärka
miljöförvaltningen och unionens ledande roll, och 5) främja hållbara energikällor i partnerländerna och partnerregionerna.
En del av detta anslag ska användas för att införliva åtgärder för att minska risken för katastrofer, baserade på inflytande från de
berördas sida och de nationella strategierna i de länder som ofta drabbas av katastrofer.
Stödet till hållbara energikällor i partnerländer och partnerregioner omfattar också unionens bidrag till Globala fonden för ener
gieffektivitet och förnybar energi. Målet med denna fond är att uppbringa offentliga och privata medel i syfte att underlätta pro
jekt och hjälpa företag i utvecklingsländer och i övergångsekonomier utanför unionen som satsar på förnybar energi och som
annars skulle ha mycket svårt att få finansiering.
Stödet för anpassning till klimatförändringen i partnerländer och partnerregioner omfattar ett bidrag för att ytterligare förbättra
tillämpningen av Europeiska unionens handlingsplan för klimatfrågor och utveckling via den globala klimatförändringsallian
sen. Alliansen är ett viktigt redskap för bättre samarbete mellan unionen och utvecklingsländerna i fråga om klimatföränd
ringen, särskilt när det gäller anpassning till klimatförändringens effekter, vilken är den mest brådskande angelägenheten för
flertalet fattiga länder.
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Programmet riktas i första hand till de länder som omfattas av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (DCI). I enlig
het med artikel 38 i förordning (EG) nr 1905/2006 avdelas dock ett belopp för att finansiera insatser till förmån för länder som
omfattas av Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet inom ramen för de tematiska programmen. Ett totalbelopp
på 63 000 000 EUR ur programmets totalanslag avdelas därför för dessa länder. Anslaget är också avsett att täcka återstående
betalningar för åtgärder som omfattats av den tidigare artikel 21 02 05 – Miljö i utvecklingsländer.
I syfte att garantera full insyn i budgeten i enlighet med artiklarna 53–56 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 till Europeiska revisionsrätten och till kommissionens
internrevisor när det gäller användningen av unionsmedel.
Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande av medlemsstaterna, av andra givarländer –
vilket i båda fallen omfattar offentliga och halvstatliga organ i dessa länder – eller av internationella organisationer, och som är
avsedda för särskilda biståndsprojekt eller program som med stöd i den grundläggande rättsakten finansieras av unionen och
förvaltas av kommissionen på deras vägnar. Sådana inkomster, som förs upp under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör
inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 aa 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.
Anslaget under denna artikel ska utvärderas i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1905/2006. Sådana utvärderingar ska
omfatta aspekter som rör insatser och resultatkedja (produktion, resultat, effekt). Resultaten av utvärderingen ska användas vid
utarbetandet av senare åtgärder som finansieras via dessa anslag.
Villkor för att frigöra reserven
Kommissionen måste lägga fram ett politiskt bindande dokument som fastställer att paketet för ”snabbt igångsättande” av kli
matfinansieringen verkligen kommer utöver befintliga program, att unionsresurser tilldelas partnerregioner på ett geografiskt
balanserat sätt och att paketet inte tillkommer på bekostnad av befintliga program för utvecklingssamarbete samt en tydlig pre
sentation av medlemsstaternas finansiella bidrag till mekanismen för snabbt igångsättande liksom uppgifter om kriterierna för
urval av bidragsmottagare och om innehållet i avtal med utvecklingsländerna.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansierings
instrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).
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 slutlig).
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkom
mittén av den 9 mars 2010: ”Internationell klimatpolitik efter Köpenhamn: Agera nu för kraftfullare globala åtgärder mot kli
matförändringen” (KOM(2010) 86 slutlig).
21 04 05

Globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

500 000

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

2 200 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett för inrättandet av Globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi, som har till syfte att bidra
med riskkapital till investeringsprojekt som gäller förnybar energi eller energieffektivitet och som genomförs i utvecklingslän
der eller i Europa och dess grannskap.
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Unionen bör ta ledningen när det gäller åtgärder för att reducera klimatförändringens effekter och orsaker. Utbyte av god praxis
mellan medlemsstaterna avseende energieffektivitet kommer att göra det möjligt för unionen att agera samstämmigt, och bidrar
således till utarbetandet av gemensamma politiska energistrategier och åtgärder. Unionen bör överväga att främja energieffek
tivitet som ett instrument för att bekämpa klimatförändringens effekter och att stimulera användningen av förnybara energi
källor i utvecklingsländer för att göra dessa länder mindre energiberoende.
Anslagen under denna artikel ska utvärderas i enlighet med artikel 33 i 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). Sådana utvärderingar ska omfatta aspekter som rör insatser och resultatkedja (produktion, resultat, effekt).
Resultaten av utvärderingen ska användas vid utarbetandet av senare åtgärder som finansieras via dessa anslag.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
21 04 06

Förberedande åtgärd – Vattenförvaltning i utvecklingsländer
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

3 300 000

Åtaganden

3 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

4 300 000

Åtaganden

6 000 000,00

Betalningar

424 005,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka främjandet av vattenförvaltning i utvecklingsländer, och i synnerhet att stärka samarbetet mellan
utvecklingsländer som delar gränsöverskridande vattenområden.
Det ska användas till att utveckla och förbättra instrument för vattenförvaltning och i synnerhet till att stärka samarbetet mellan
utvecklingsländer.
En del av detta anslag kan användas till tekniskt bistånd för genomförandet av avtal om vattenförvaltning mellan
utvecklingsländer.
Det är också avsett för dialog och samordning mellan olika intressenter i syfte att förbättra vattenförvaltningens effektivitet och
ändamålsenlighet, och i synnerhet för samarbete mellan utvecklingsländer.
Till åtgärderna hör bland annat stöd till regioner i Afrika som drabbas av vattenbrist.
Detta anslag är också avsett att användas till åtgärder för att främja spridning och utbyte av resultat och bästa praxis i
utvecklingsländer.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Referensrättsakter
Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 12 mars 2002: ”Förvaltning av vatten i utvecklings
länder och prioriteringar för EU:s utvecklingssamarbete” (KOM(2002) 132 slutlig).
Rådets resolution av den 30 maj 2006 om vattenförvaltning i utvecklingsländer: politik och prioriteringar för EU:s utvecklings
samarbete (DEVGEN 83 ENV 309, 9696/02).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

21 05

MÄNSKLIG OCH SOCIAL
UTVECKLING

21 05 01

Mänsklig och social utveckling

21 05 01 01

Hälso- och sjukvård

4

32 558 000

22 272 909

45 885 491

16 271 430

30 895 806,—

2 181 238,07

21 05 01 02

Utbildning

4

35 000 000

21 503 929

15 000 000

11 000 000

14 450 000,—

8 048 684,85

21 05 01 03

Andra aspekter av mänsklig och
social utveckling

4

22 942 843

33 226 000

21 000 000

28 000 000,—

11 344 650,59

21 05 01 04

Jämställdhet

4

6 534 961

3 500 000

7 000 000

10 000 000,—

4 410 978,71

21 05 01 05

Pilotprojekt – Kvalitativ och kvan
titativ övervakning av utgifter på
hälso- och utbildningsområdet

4

p.m.

116 538

200 000

0,—

99 890,40

21 05 01 06

Förberedande åtgärd – Läkeme
delsanknuten tekniköverföring till
förmån för utvecklingsländerna

4

p.m.

2 805 000

3 300 000

3 000 000

5 000 000,—

925 441,—

21 05 01 07

Förberedande åtgärd för
forsknings- och utvecklingsverk
samhet avseende fattigdomsrelate
rade, tropiska och försummade
sjukdomar

4

p.m.

2 760 172

3 000 000

2 500 000

5 000 000,—

2 628 273,—

21 05 01 08

Pilotprojekt – Förstärkta vårdin
satser för personer som utsatts för
sexuellt våld i Demokratiska repu
bliken Kongo

4

Artikel 21 05 01 – Delsumma
21 05 02

Globala fonden för bekämpning
av hiv/aids, tuberkulos och
malaria

4

21 05 03

Mänsklig och social utveckling –
Avslutande av tidigare
samarbete

4

Kapitel 21 05 – Totalt

21 05 01

Mänsklig och social utveckling

21 05 01 01

Hälso- och sjukvård

p.m.
37 000 000

p.m.

p.m.

2 420 000

2 500 000

2 500 000

104 558 000

81 356 352

106 411 491

63 471 430

93 345 806,—

29 639 156,62

65 000 000

47 608 950

50 000 000

50 000 000

50 000 000,—

50 000 000,—

35 000 000

18 043,—

33 036 072,95

p.m.

23 804 475

p.m.

169 558 000

152 769 777

156 411 491

148 471 430 143 363 849,— 112 675 229,57

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

32 558 000

Anslag 2010

Betalningar

22 272 909

Åtaganden

45 885 491

Genomförande 2009
Betalningar

16 271 430

Åtaganden

30 895 806,00

Betalningar

2 181 238,07

Anmärkningar
Detta anslag är avsett för ekonomiskt stöd till åtgärder i utvecklingsländer och i Europas grannländer under den särskilda kom
ponenten ”God hälsa för alla” inom ramen för det tematiska programmet Investera i människor.
Ekonomiskt stöd ges till åtgärder inom fyra prioriterade områden: 1) kamp mot fattigdomsrelaterade och försummade sjukdo
mar, särskilt med sikte på smittsamma sjukdomar och sjukdomar som kan förhindras genom vaccination, 2) förbättring av sexu
ell och reproduktiv hälsa i utvecklingsländerna, 3) förbättring av hälsosystemens förmåga att säkra rättvis tillgång till hälso- och
sjukvård och därtill knutna tjänster, och 4) behålla balansen mellan målen att förebygga och behandla ohälsa, dock med före
byggande som främsta prioritet.
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Ökade investeringar i program som sätter mödrars hälsa i centrum för ett kontinuerligt vårdspektrum, inbegripet utbildning i
frågor som rör integritet och självförtroende (även jämställdhetsfrågor), rådgivning, tillgång till tjänster, läkemedel och behand
ling för mödrar och barn, mödravård före, under och efter graviditeten samt akut förlossningsvård, kommer att minska död
ligheten bland mödrar och barn vilket bidrar till att minska utsattheten för smittsamma sjukdomar, är kostnadseffektiva, har
visat sig vara framgångsrika och kommer att bidra till att samtliga millennieutvecklingsmål uppnås, och bör därför genomföras
inom ramen för denna budgetpost.
Detta anslag kommer eventuellt inte att bli tillgängligt för den globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och mala
ria. En del av anslaget kan gå till tekniskt stöd i mottagarländerna.
Detta program är avsett att gynna de fattigaste och minst utvecklade och de mest missgynnade befolkningsgrupperna i länder
som omfattas av artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1905/2006. I enlighet med artikel 38 i förordning (EG) nr 1905/2006 som
avsätter ett belopp för insatser till förmån för länder som omfattas av Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet
inom ramen för de tematiska programmen planeras en särskild vägledande finansieringsram för sådana länder för
perioden 2007–2013.
Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande av medlemsstaterna, av andra givarländer –
vilket i båda fallen omfattar offentliga och halvstatliga organ i dessa länder – eller av internationella organisationer, och som är
avsedda för särskilda biståndsprojekt eller program som med stöd i den grundläggande rättsakten finansieras av unionen och
förvaltas av kommissionen på deras vägnar. Sådana inkomster, som förs upp under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör
inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 aa 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 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansierings
instrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).
Referensrättsakter
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 slutlig).
21 05 01 02

Utbildning
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

35 000 000

Anslag 2010

Betalningar

21 503 929

Åtaganden

15 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

11 000 000

Åtaganden

14 450 000,00

Betalningar

8 048 684,85

Anmärkningar
Detta anslag är avsett för ekonomiskt stöd till åtgärder i utvecklingsländer och i Europas grannländer under den särskilda kom
ponenten ”Utbildning, kunskap och färdigheter” inom ramen för det tematiska programmet Investera i människor.
Ekonomiskt stöd ges till åtgärder inom sju prioriterade områden: 1) att uppnå millennieutvecklingsmålet med grundläggande
skolutbildning för alla senast 2015 samt att genomföra den handlingsram för utbildning för alla som antogs vid Dakarkonferensen, 2) att stödja utbildning på motsvarande grundskole- och gymnasienivå samt yrkesinriktad och högre utbildning,
förbättra tillgången till utbildning för alla barn och, successivt, för såväl kvinnor som män i alla åldrar, 3) att verka för en kva
litativ grundutbildning, med särskild tonvikt vid frågan om tillgång till utbildning för flickor, barn i konfliktdrabbade områden,
barn från marginaliserade eller på annat sätt utsatta samhällsgrupper och barn med funktionshinder, 4) att utveckla metoder för
att mäta inlärningsresultat och på så sätt bättre utvärdera utbildningens kvalitet, 5) att främja harmonisering och samordning
mellan givare för att på så sätt verka för obligatorisk, avgiftsfri och högkvalitativ utbildning för alla genom initiativ på interna
tionell eller transnationell nivå, 6) att arbeta för ett kunskapssamhälle för alla och bidra till att överbrygga den digitala klyftan
samt kunskaps- och informationsbrister, och 7) att befrämja ökade kunskaper och innovation genom vetenskap och teknik och
utveckla – och säkra en bred tillgång till – elektroniska kommunikationsnät.
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Åtgärderna bör beakta att migrationen kan minskas genom förbättrad utbildning och därmed större framtidsutsikter i
ursprungsländerna.
Programmet är främst avsett att gynna de fattigaste och minst utvecklade och de mest missgynnade befolkningsgrupperna i län
der som omfattas av artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1905/2006.
Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande av medlemsstaterna, av andra givarländer –
vilket i båda fallen omfattar offentliga och halvstatliga organ i dessa länder – eller av internationella organisationer, och som är
avsedda för särskilda biståndsprojekt eller program som med stöd i den grundläggande rättsakten finansieras av unionen och
förvaltas av kommissionen på deras vägnar. Sådana inkomster, som förs upp under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör
inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 aa 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 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansierings
instrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).
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 slutlig).
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 slutlig).

21 05 01 03

Andra aspekter av mänsklig och social utveckling
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

22 942 843

Åtaganden

33 226 000

Genomförande 2009
Betalningar

21 000 000

Åtaganden

Betalningar

28 000 000,00

11 344 650,59

Anmärkningar
Detta anslag är avsett för ekonomiskt stöd till åtgärder i utvecklingsländer och i Europa grannländer under den särskilda kom
ponenten ”Andra aspekter på mänsklig och social utveckling” inom ramen för det tematiska programmet Investera i männis
kor, vars huvudteman är god hälsa för alla, kunskap och färdigheter, kultur, sysselsättning och social sammanhållning,
jämställdhet mellan könen samt barn- och ungdomsfrågor. Insatser på de fyra områdena bör ta hänsyn till övergripande frågor
som jämställdhet mellan könen, funktionshindrade personer behov och miljöskydd.
Ekonomiskt stöd ges till åtgärder inom tre prioriterade områden: 1) kultur, 2) sysselsättning och social sammanhållning, och 3)
barn- och ungdomsfrågor.
Anslaget ska även stödja tibetanskt civilsamhälle i Kina och i exil, och vitaliseringen av tibetanska grupper i exil.
Detta program är avsett att gynna de fattigaste och minst utvecklade och de mest missgynnade befolkningsgrupperna i länder
som omfattas av artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1905/2006. I enlighet med artikel 38 i förordning (EG) nr 1905/2006 som
avsätter ett belopp för insatser till förmån för länder som omfattas av Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet
inom ramen för de tematiska programmen planeras en särskild vägledande finansieringsram under prioritet 2 och 3 för sådana
länder för perioden 2007–2013.
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Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande av medlemsstaterna, av andra givarländer –
vilket i båda fallen omfattar offentliga och halvstatliga organ i dessa länder – eller av internationella organisationer, och som är
avsedda för särskilda biståndsprojekt eller program som med stöd i den grundläggande rättsakten finansieras av unionen och
förvaltas av kommissionen på deras vägnar. Sådana inkomster, som förs upp under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör
inkomster avsatta för att täcka särskilda utgifter i enlighet med artikel 18.1 aa 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 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansierings
instrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).
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 slutlig).
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 slutlig).
21 05 01 04

Jämställdhet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

37 000 000

Anslag 2010

Betalningar

6 534 961

Åtaganden

3 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

7 000 000

Åtaganden

10 000 000,00

Betalningar

4 410 978,71

Anmärkningar
Detta anslag är avsett för ekonomiskt stöd till åtgärder i utvecklingsländer och i Europas grannländer under den särskilda kom
ponenten ”Jämställdhet mellan könen” inom ramen för det tematiska programmet Investera i människor, vars huvudteman är
god hälsa för alla, kunskap och färdigheter, kultur, sysselsättning och social sammanhållning, jämställdhet mellan könen samt
barn- och ungdomsfrågor.
Det ekonomiska stödet avser åtgärder för att främja jämställdhet mellan könen och kvinnors rättigheter, och för att genomföra
de internationella åtaganden som gjorts inom ramen för Europeiska unionens handlingsplan för jämställdhet, Pekingdeklara
tionen och -handlingsplanen för kvinnors rättigheter samt inom FN:s konvention om avskaffande av allt slags diskriminering av
kvinnor.
Detta program är avsett att gynna de fattigaste och minst utvecklade och de mest missgynnade befolkningsgrupperna i länder
som omfattas av artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1905/2006. I enlighet med artikel 38 i förordning (EG) nr 1905/2006 som
avsätter ett belopp för insatser till förmån för länder som omfattas av Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet
inom ramen för de tematiska programmen planeras en särskild vägledande finansieringsram för sådana länder för perioden
2007–2013.
Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande av medlemsstaterna, av andra givarländer –
vilket i båda fallen omfattar offentliga och halvstatliga organ i dessa länder – eller av internationella organisationer, och som är
avsedda för särskilda biståndsprojekt eller program som med stöd i den grundläggande rättsakten finansieras av unionen och
förvaltas av kommissionen på deras vägnar. Sådana inkomster, som förs upp under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör
inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 aa 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 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansierings
instrument 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 slutlig).
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 slutlig).
21 05 01 05

Pilotprojekt – Kvalitativ och kvantitativ övervakning av utgifter på hälso- och utbildningsområdet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

116 538

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

Åtaganden

200 000

Betalningar

0,—

99 890,40

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att gå till främjande av kvalitativ och kvantitativ övervakning av utgifter på hälso- och utbildningsområdet
och till en diskussion om de åtgärder som kommissionen genomför på hälso- och utbildningsområdet.
Genomförandet av konkreta projekt ska diskuteras och följas upp av experter och berörda grupper, så att befolkningens med
vetande och kunskaper om åtgärder på hälso- och utbildningsområdet kan stärkas.
Det ska också användas till åtgärder för att främja spridning och utbyte av resultat och bästa praxis i utvecklingsländer.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
21 05 01 06

Förberedande åtgärd – Läkemedelsanknuten tekniköverföring till förmån för utvecklingsländerna
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

2 805 000

Åtaganden

3 300 000

Genomförande 2009
Betalningar

3 000 000

Åtaganden

5 000 000,00

Betalningar

925 441,00

Anmärkningar
Denna förberedande åtgärd igångsattes 2008 i syfte att fastställa ett handlingsprogram för att
— stödja en förbättring av forskningen, utvecklingen och framställningskapaciteten på läkemedelsområdet i
utvecklingsländerna,
— tillhandahålla konkret finansiellt stöd till läkemedelsanknuten tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad till förmån för
utvecklingsländerna och lokal framställning av läkemedel i alla utvecklingsländer, särskilt de minst utvecklade länderna,
genom fullgörande av skyldigheterna enligt artikel 66.2 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter
(Trips-avtalet).
En studie inleddes 2009 och ett specifikt projekt finansierades 2010 för att förbättra tillgången till teknik, utveckla kapacitets
uppbyggnaden och öka den lokala produktionskapaciteten (även med avseende på traditionella läkemedel).
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Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, 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 05 01 07

Förberedande åtgärd för forsknings- och utvecklingsverksamhet avseende fattigdomsrelaterade, tropiska och försummade
sjukdomar
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

p.m.

2 760 172

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

3 000 000

2 500 000

Åtaganden

5 000 000,00

Betalningar

2 628 273,00

Anmärkningar
Denna förberedande åtgärd inleddes 2008 och som syftar till att inrätta ett åtgärdsprogram för att stödja forsknings- och utveck
lingsverksamhet avseende fattigdomsrelaterade, tropiska och försummade sjukdomar samt för att stödja forskningsinstitut som
är villiga att samarbeta med offentliga hälsoinitiativ som utformats för dessa ändamål. Forskningen skulle i första hand ske i
utvecklingsländer i syfte att hjälpa dessa länder att utveckla lokala kunskaper och lokalanpassade lösningar på frågan om bris
tande tillgång till läkemedel.
En studie inleddes 2009 med ett stort samråd med berörda parter angående prioriteringarna, med särskild betoning på att veten
skapsmän, beslutsfattare och institutioner från utvecklingsländerna aktivt ska medverka och inneha en nyckelroll i denna
process.
Dessutom har anslagen för 2009 och 2010 avsatts för att finansiera särskilda insatser, exempelvis stöd till forskningsnätverk
och kapacitetsuppbyggnad i utvecklingsländer. I alla dessa projekt bör man se till att berörda parter i utvecklingsländerna (regio
nala, nationella och lokala experter, forskare och institutioner) rådfrågas och ges en ledande roll.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, 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 05 01 08

Pilotprojekt – Förstärkta vårdinsatser för personer som utsatts för sexuellt våld i Demokratiska republiken Kongo
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

2 420 000

Åtaganden

2 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2 500 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att utbilda kongolesiska läkare i både allmän gynekologisk kirurgi och i kom
plicerade operationer för att åtgärda fistlar och återställa skadade bäckenpartier.
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Det bör stödja ett utbytes- och utbildningsprogram för kirurger som är öppet för personal på sjukhusen i landet, med särskild
betoning på landets östra del.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
21 05 02

Globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

65 000 000

47 608 950

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

50 000 000

50 000 000

Åtaganden

Betalningar

50 000 000,00

50 000 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera åtgärder som vidtas inom ramen för den globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuber
kulos och malaria.
Anslagen i denna artikel ska utvärderas i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1905/2006. Sådana utvärderingar ska
omfatta aspekter som rör insatser och resultatkedja (produktion, resultat, effekt). Resultaten av utvärderingen ska användas vid
utarbetandet av senare åtgärder som finansieras via dessa anslag.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansierings
instrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).
21 05 03

Mänsklig och social utveckling – Avslutande av tidigare samarbete
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

23 804 475

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

35 000 000

Åtaganden

18 043,00

Betalningar

33 036 072,95

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka fullbordandet av tidigare samarbete inom ramen för ett antal program som gäller hälsa, grund
läggande utbildning, kulturellt samarbete, ytterligare insatser för att uppnå FN:s millennieutvecklingsmål, decentraliserat sam
arbete, informations- och kommunikationsteknik, hållbar energi samt jämställdhet.
Hälsa
Detta anslag är avsett att finansiera åtgärder för att förbättra den reproduktiva och sexuella hälsan i utvecklingsländerna och för
att se till att de därtill hörande rättigheterna respekteras.
Ekonomiskt stöd och lämplig sakkunskap ska ställas till förfogande i syfte att främja reproduktiva och sexuella rättigheter, tryggt
moderskap samt allmän tillgång till ett brett utbud av säkra och tillförlitliga tjänster avseende reproduktiv och sexuell hälsa.
Vid tilldelning av ekonomiskt stöd och tillhandahållande av sakkunskap ska de fattigaste och minst utvecklade länderna och de
mest missgynnade befolkningsgrupperna i utvecklingsländerna samt åtgärder som kompletterar och förstärker utvecklingslän
dernas strategier och förmåga och det stöd som ges genom andra instrument i utvecklingssamarbetet prioriteras.
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De åtgärder som vidtas ska syfta till att
— trygga kvinnors, mäns och ungdomars rätt till god reproduktiv och sexuell hälsa,
— ge kvinnor, män och ungdomar tillgång till ett brett utbud av säkra och tillförlitliga tjänster och produkter avseende repro
duktiv och sexuell hälsa,
— minska dödligheten bland mödrar i samband med graviditet och förlossning, med särskild hänvisning till de länder och
befolkningsgrupper som har den högsta mödradödligheten,
— bekämpa kvinnlig könsstympning.
Det ekonomiska stödet ska ges till projekt och program vars specifika syfte är att uppnå de ovan angivna målen.
Detta anslag är avsett att finansiera en förberedande åtgärd för att bekämpa andra fattigdomsrelaterade sjukdomar än hiv/aids,
malaria och tuberkulos. Det är framför allt avsett att bidra till finansieringen av immuniseringsprogram i utvecklingsländerna
mot sjukdomar såsom mässling, difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, hemofili B, gula febern, hjärnhinneinflammation och sjuk
domar som orsakas av pneumokocker, genom att komplettera vaccinationsprogram som pågår i vissa utvecklingsländer.
De förberedande åtgärderna syftar genom riktade och innovativa åtgärder till att granska och säkerställa villkoren för bättre sam
ordning mellan unionen, medlemsstaterna och de viktigaste partnerskapen mellan den offentliga och den privata sektorn som
är engagerade i frågor som rör folkhälsa och immunisering samt villkoren för effektivare investeringar i utvecklingsländernas
hälsosystem (förebyggande verksamhet, utbildning, kapacitetsuppbyggnad).
Detta anslag är avsett att finansiera ett bidrag från unionen till genomförandet av unionens handlingsprogram rörande de tre
viktigaste överförbara sjukdomarna i utvecklingsländerna, dvs. hiv/aids, malaria och tuberkulos.
Unionen ska inom ramen för det programmet ställa ekonomiskt stöd och lämplig sakkunskap till förfogande i syfte att främja
investeringar på hälsoområdet, fattigdomsminskning och rättvis ekonomisk tillväxt i utvecklingsländerna.
Vid tilldelning av ekonomiskt stöd och tillhandahållande av sakkunskap ska man prioritera de fattigaste och minst utvecklade
länderna och de mest missgynnade befolkningsgrupperna i utvecklingsländerna, i synnerhet kvinnor och flickor, samt åtgärder
som kompletterar och förstärker utvecklingsländernas strategier och förmåga och det stöd som ges genom andra instrument i
utvecklingssamarbetet. Avsikten är att dessa åtgärder ska bidra till innovativa lösningar för att öka effekterna av befintliga meto
der för att bekämpa fattigdomsrelaterade sjukdomar.
De åtgärder som vidtas ska syfta till att
— optimera verkningarna av befintliga åtgärder, tjänster, produkter och information som är särskilt inriktade på de viktigaste
överförbara sjukdomar som drabbar de fattigaste befolkningsgrupperna,
— göra viktiga läkemedel mer överkomliga i pris,
— utöka forsknings- och utvecklingsarbetet rörande bland annat vacciner och klinisk prövning, mikrobicider och nya
behandlingsmetoder,
— utöka åtgärder för att förebygga sjukdomar, bland annat VCCT-test, riktade informationskampanjer och rådgivning bland
högriskgrupper,
— främja upplysningskampanjer samt utbildnings-, informations- och kommunikationsinsatser som syftar till att minska
riskbeteende,
— integrera lyhördhet för könsrelaterade frågor i hiv/aids-programmen, utveckla kvinnoinitierade och kvinnokontrollerade
förebyggande metoder samt integrera männen i program som fokuserar på effekterna för kvinnor och flickor,
— främja medvetandehöjande ledarskapsutbildning.
Detta anslag är även avsett att finansiera vaccinationsprogram mot malaria.
Unionens ekonomiska stöd ska ges till projekt och program vars specifika syfte är att främja de ovan angivna målen, bland annat
till projekt som syftar till att stödja globala initiativ för att bekämpa de viktigaste överförbara sjukdomarna som ett led i fattig
domsbekämpningen, särskilt den globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria, som inledde sin verk
samhet den 29 januari 2002.
Grundläggande utbildning
Detta anslag är avsett att, såsom pilotverksamhet, stödja nationella program för grundutbildning i utvecklingsländer genom rele
vanta åtgärder och analyser.
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Kulturellt samarbete
Detta anslag är avsett att främja kulturell mångfald genom att stödja samarbete på kulturområdet, inbegripet
— verksamhet för att stödja ömsesidig förståelse mellan olika kulturer inom partnerskapsländerna,
— utbyten för att möjliggöra större kulturell förståelse mellan utvecklingsländer och unionen.
Extra bidrag till FN:s millennieutvecklingsmål
Detta anslag är avsett att finansiera sektorsuppdelat budgetstöd som är inriktat på att avskaffa skol- och uniformsavgifter i grund
skolan, i synnerhet för flickor. Det begränsade antalet mottagarländer kommer att väljas ut från en lista över länder som har
tagits fram av FN:s millennieprojekt som potentiella kandidater för snabbare utveckling och i enlighet med de bestämmelser som
kommissionen tillämpar för de länder som erhåller budgetstöd, i första hand deras förmåga att uppfylla kriterier för gott styre
och sund ekonomisk förvaltning.
En del av detta anslag syftar till att finansiera förberedelsen av mottagarländerna så att de ska kunna ersätta kostnaderna för
avskaffande av användaravgifterna med andra offentliga finansieringsformer efter det att denna tillfälliga unionsåtgärd avslutats.
Detta anslag är avsett att finansiera sektorsuppdelat budgetstöd som är inriktat på skolmat för barn i grundskolan. Åtgärden
kompletterar Quick Win-åtgärden för att avskaffa skol- och uniformsavgifter och kommer att genomföras i samma länder som
kommer att väljas från den lista över länder som har tagits fram av FN:s millennieprojekt som potentiella kandidater för snab
bare utveckling och i enlighet med de bestämmelser som kommissionen tillämpar för de länder som erhåller budgetstöd, i för
sta hand deras förmåga att uppfylla kriterier för gott styre och sund ekonomisk förvaltning.
En del av detta anslag syftar till att finansiera förberedelsen av mottagarländerna för att ordna offentlig finansiering av skolmål
tider efter det att denna tillfälliga unionsåtgärd har avslutats.
Detta anslag är avsett att finansiera stöd till småjordbrukare för att de i stor skala ska göda näringsfattig jordbruksmark genom
gratis eller subventionerad utdelning av konstgödsel och genom kombinerat jord- och skogsbruk.
De länder som kommer ifråga för denna åtgärd kommer att väljas från en lista över länder som har tagits fram av FN:s millen
nieprojekt såsom potentiella kandidater för en snabbare utveckling.
Decentraliserat samarbete
Detta anslag är avsett att bidra till det civila samhällets aktörers och lokala myndigheters förmåga att handla, mobilisera och
organisera samt att främja dialogen mellan icke-statliga och statliga aktörer. Det är avsett att täcka finansiering av åtgärder för
ekonomisk och social utveckling till förmån för de fattigaste och mest utsatta befolkningsgrupperna i utvecklingsländerna. Det
ska stödja initiativ för hållbar utveckling som tas av lokala offentliga myndigheter, samhällsbaserade organisationer samt sam
manslutningar eller grupper i utvecklingsländerna, eventuellt i samarbete med deras motparter i unionen.
I detta sammanhang ska finansieringen huvudsakligen avse åtgärder för information och utbildning, kapitalbildning och kom
munikation så att de potentiella aktörerna bättre kan anamma principerna om decentraliserat samarbete och aktivare delta i sam
råd inom ramen för unionens programplanering och i genomförandet av det decentraliserade samarbetet.
Informations- och kommunikationsteknik samt hållbar energi
Detta anslag är avsett att finansiera införandet av informations- och kommunikationsteknik i syfte att främja processen för
decentraliserat samarbete.
Detta anslag var avsett att göra det möjligt för kommissionen att 2002 inrätta en mekanism för att stödja kapacitetsuppbygg
nad i utvecklingsländerna för informations- och kommunikationsteknik (IKT) och hållbar energi. Den bör samordnas väl med
andra givarinitiativ som rör IKT och hållbar energi.
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Den del som rör hållbar energi hanteras inom ramen för artikel 06 04 02, medan IKT-delen hanteras inom ramen för nationella
eller regionala program där detta är relevant.
Kommissionen ska också utnyttja detta anslag för att tillsammans med Förenta nationernas utvecklingsprogram (UNDP) arbeta
med gemensamma pilotprojekt och säkra att informations- och kommunikationsteknik till fullo utnyttjas samt att lämplig ener
giteknik undersöks och i lämplig grad framhävs.
Jämställdhet
Detta anslag är avsett att
— användas för att främja jämställdhet mellan könen i unionens utvecklingssamarbete,
— tillhandahålla ekonomiskt bistånd och lämplig sakkunskap och samtidigt förstärka strategin för integrering av ett jäm
ställdhetsperspektiv genom att stödja särskilda åtgärder för ökat medinflytande för kvinnor.
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 sär
skilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen (EGT L 166, 5.7.1996, s. 1).
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 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 finansierings
instrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).
Referensrättsakter
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).
Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Europaparlamentets resolution av den 12 april 2005 om Europeiska unionens roll när det gäller att uppnå millennieutveck
lingsmålen (EUT C 33 E, 9.2.2006, s. 311).
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, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den
12 april 2005: ”Konsekvens i utvecklingspolitiken – Om snabbare framsteg i strävan att uppnå millennieutvecklingsmålen”
(KOM(2005) 134 slutlig.
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KAPITEL 21 06 — GEOGRAFISKT SAMARBETE MED LÄNDERNA I AFRIKA, VÄSTINDIEN OCH STILLAHAVSOMRÅDET (AVS)
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

21 06

GEOGRAFISKT SAMARBETE
MED LÄNDERNA I AFRIKA,
VÄSTINDIEN OCH STILLAHAVS
OMRÅDET (AVS)

21 06 02

Förbindelser med Sydafrika

4

137 632 000

131 050 300

131 352 259

21 06 03

Anpassningsstöd till länder som
omfattas av sockerprotokollet

4

196 671 000

123 783 270

175 756 786

21 06 04

Åtgärder för återanpassning och
återuppbyggnad i utvecklings
länder, särskilt AVS-länderna

4

p.m.

21 06 05

Bistånd till bananproducenter i
AVS-länderna

4

p.m.

21 06 06

Annat samarbete än offentligt
utvecklingssamarbete (Sydaf
rika)

4

Reserver (40 02 41)
21 06 07

Stödåtgärder för bananer
Reserver (40 02 41)

Genomförande 2009

BR

4

p.m.

p.m.
38 087 160

p.m.

1 000 000

285 654

1 000 000

285 654

p.m.

p.m.

43 000 000

28 565 370

43 000 000

28 565 370

Kapitel 21 06 – Totalt

334 303 000

292 920 730

Reserver (40 02 41)

44 000 000

28 851 024

378 303 000

321 771 754

p.m.
p.m.

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

110 000 000 137 680 000,— 105 796 206,68
80 000 000 163 559 000,—

p.m.
40 000 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

94 200 938,75

0,—

63 061,25

28 554,48

56 351 513,15

307 109 045

230 000 000 301 267 554,48 256 411 719,83

307 109 045

230 000 000 301 267 554,48 256 411 719,83

Anmärkningar
För de länder som är definierade som mottagare av offentligt utvecklingsbistånd av OECD:s utvecklingsbiståndskommitté har
ett riktmärke på 35 % hittills avsatts av de årliga åtagandena för social infrastruktur, framför allt utbildning och hälsa, men också
makroekonomiskt stöd under förutsättning att det gynnar den sociala sektorn. Det är i detta sammanhang givet att unionens
bidrag ska ses som en del av det totala givarstödet till den sociala sektorn i ett visst land och en viss flexibilitet måste vara regel.
Kommissionen kommer även i fortsättningen att avlägga rapporter om detta riktmärke.
Dessutom kommer kommissionen parallellt med kommissionens förklaring om artikel 5 i Europaparlamentets och rådets för
ordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamar
bete (DCI) (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41) att sträva efter att avsätta ett riktmärke på 20 procent av det beviljade stödet till de
nationella program som omfattas av DCI senast 2009 till grundläggande utbildning och grundläggande hälsovård genom pro
jekt, program och budgetstöd med anknytning till dessa sektorer. Ett genomsnitt ska gälla för samtliga geografiska områden
och en viss flexibilitet måste vara möjlig, t.ex. i de fall då det rör sig om exceptionellt bistånd.
Före juli varje år ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en årsrapport om unionens utvecklingspolitik
och externa bistånd som uppfyller alla rättsliga rapporteringskrav som åligger kommissionen och ger fullständiga upplysningar
om utvecklingssamarbetet, särskilt om den utsträckning i vilken dess mål har uppnåtts. Denna rapport ska i synnerhet inne
hålla följande:
— En presentation av de strategiska målen för unionens utvecklingspolitik och dess bidrag till det tidigare riktmärket på 35 %
för social infrastruktur och tjänster samt det nuvarande riktmärket på 20 % för grundläggande utbildning och påbygg
nadsutbildning samt hälsa vad gäller det geografiska samarbetet inom ramen för finansieringsinstrumentet för utvecklings
samarbete, och en bedömning av utvecklingssamarbetets effektivitet och grad av måluppfyllelse, inbegripet de framsteg som
gjorts för att samordna biståndet, göra unionens strategi för yttre åtgärder mera samstämmig och införliva ämnesövergri
pande frågor som jämställdhet, mänskliga rättigheter, konfliktförebyggande och miljö.
— En presentation av de viktigaste resultaten i utvärderings- och övervakningsrapporter, som en indikation på i vilken omfatt
ning gemenskapens åtgärder uppnår sina mål.
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— En sammanfattning av de viktigaste inslagen och händelserna i utvecklingssamarbetet för respektive geografisk region.
— Ekonomiska uppgifter om det stöd som givits på respektive område, i enlighet med OECD:s riktlinjer för rapportering.
Rapporten bör också innehålla information om hur budgetstödet har bidragit till millennieutvecklingsmålen. För budgetstödet
måste mottagarlandet visa att det har tillräcklig institutionell kapacitet och att det uppfyller de detaljerade kriterierna för för
valtning och användning av stödet. Kriterierna måste anges i den årliga rapporten, i vilken det också ska bedömas hur kriteri
erna har uppfyllts.
När rapporten lagts fram ska Europaparlamentet, rådet och kommissionen inleda en dialog om resultaten och om hur ytterli
gare framsteg kan göras för att uppnå målen.
21 06 02

Förbindelser med Sydafrika
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

137 632 000

Anslag 2010

Betalningar

131 050 300

Åtaganden

131 352 259

Genomförande 2009
Betalningar

110 000 000

Åtaganden

137 680 000,00

Betalningar

105 796 206,68

Anmärkningar
Detta anslag har införts i enlighet med avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska unionen och Sydafrika
och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansie
ringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).
Programmet genomförs med landstrategidokument och fleråriga vägledande program inom ramen för avtalet om handel,
utveckling och samarbete 2007–2013 och finansieras genom unionens allmänna budget.
Detta anslag är främst avsett att täcka finansieringen av projekt för utvecklingssamarbete med Sydafrika som bidrar till följande:
— Harmonisk och hållbar ekonomisk och social utveckling i Sydafrika genom program och åtgärder för att minska fattigdo
men och stimulera till ekonomisk tillväxt som gagnar de fattiga.
— Sydafrikas fortsatta integrering i världsekonomin.
— Befästandet av de grunder som lagts för ett demokratiskt samhälle och en rättsstat i vilken de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna respekteras fullt ut.
— Förbättring av sociala tjänster och arbete för att uppnå millennieutvecklingsmålen.
Programmen ska inriktas på att bekämpa fattigdom och uppnå millennieutvecklingsmålen, med hänsyn till de tidigare miss
gynnade gruppernas behov, och integrera köns- och miljörelaterade aspekter av utvecklingssamarbetet. Särskild uppmärksam
het ska ägnas åt att stärka den institutionella kapaciteten.
Utvecklingssamarbetet inriktas i huvudsak på följande områden:
— Stärkt kapacitet och stöd för tillhandahållandet av tjänster för de fattiga (bl.a. hälsa, hiv/aids, utbildning, bostäder, infra
struktur som t.ex. vatten och avlopp, hållbar energi, kommunikation samt reformer av den offentliga finansförvaltningen
på statens alla nivåer, kapacitetsuppbyggnad samt utbyggd övervakning och utvärdering).
— Stöd till hållbar tillväxt, särskilt i syfte att skapa nya arbetsplaster (med fokus både på frågor som rör både efterfrågan och
tillgång på arbetskraft, t.ex. kompetensutveckling), bl.a. vad gäller anpassning till och begränsning av klimatförändringen
samt generellt sett grön ekonomi.
— Stöd till god samhällsstyrning (både inom den offentliga och den icke-offentliga sektorn),
— Regionalt och panafrikanskt stöd (bl.a. bidrag till fred- och säkerhetsfrämjande insatser, till AVS-landsinterna program för
vetenskap och teknik och akademisk mobilitet samt stöd till regional sammanlänkning via utveckling av infrastruktur och
handel.
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21 06 02 (forts.)

Med tanke på Sydafrikas miljömässiga utmaningar och landets roll som tolfte största utsläppskälla för växthusgaser i världen
kommer utvecklingssamarbetet att innefatta utökat fokus på miljöskydd och klimatförändringsåtgärder.
Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande av medlemsstaterna, av andra givarländer –
vilket i båda fallen omfattar offentliga och halvstatliga organ i dessa länder – eller av internationella organisationer, och som är
avsedda för särskilda biståndsprojekt eller program som med stöd i den grundläggande rättsakten finansieras av unionen och
förvaltas av kommissionen på deras vägnar. Sådana inkomster, som förs upp under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör
inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 aa 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.
Anslagen i denna artikel ska utvärderas i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1905/2006. Sådana utvärderingar ska
omfatta aspekter som rör insatser och resultatkedja (produktion, resultat, effekt). Resultaten av utvärderingen ska användas vid
utarbetandet av senare åtgärder som finansieras via dessa anslag.
När bistånd utgår i form av budgetstöd ska kommissionen stödja insatser som partnerländerna gör för att utveckla den parla
mentariska kontrollen och revisionskapaciteten, i enlighet med artikel 25.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1905/2006.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansierings
instrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).

21 06 03

Anpassningsstöd till länder som omfattas av sockerprotokollet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

196 671 000

Anslag 2010

Betalningar

123 783 270

Åtaganden

175 756 786

Genomförande 2009
Betalningar

80 000 000

Åtaganden

163 559 000,00

Betalningar

94 200 938,75

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka åtgärder för att stödja anpassningen i de AVS-länder som påverkas av reformen av den gemen
samma organisationen av marknaden för socker.
Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande av medlemsstaterna, av andra givarländer –
vilket i båda fallen omfattar offentliga och halvstatliga organ i dessa länder – eller av internationella organisationer, och som är
avsedda för särskilda biståndsprojekt eller program som med stöd i den grundläggande rättsakten finansieras av unionen och
förvaltas av kommissionen på deras vägnar. Sådana inkomster, som förs upp under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör
inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 aa 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.
Anslagen i denna artikel ska utvärderas i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1905/2006. Sådana utvärderingar ska
omfatta aspekter som rör insatser och resultatkedja (produktion, resultat, effekt). Resultaten av utvärderingen ska användas vid
utarbetandet av senare åtgärder som finansieras via dessa anslag.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansierings
instrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).
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21 06 04

Åtgärder för återanpassning och återuppbyggnad i utvecklingsländer, särskilt AVS-länderna
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

63 061,25

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera åtgärder för att lägga grunden för befolkningens återgång till normala levnadsvillkor i utveck
lingsländer, särskilt länderna i Afrika, Västindien och Stilla havet (AVS), efter krissituationer till följd av naturkatastrofer, våld
samma konflikter eller andra kriser.
Det ska också täcka de indirekta effekterna av sådana krissituationer i angränsande AVS-länder, såsom Dominikanska republi
ken när det gäller jordbävningen i Haiti.
Det ska särskilt täcka åtgärder för att
— återställa ett hållbart produktionssystem,
— materiellt återställa den grundläggande infrastrukturen och se till att den fungerar, inbegripet genom minröjning,
— bidra till inbördes försoning genom icke-strukturella åtgärder i samhällen som drabbats av en våldsam konflikt,
— se till att i synnerhet flyktingar, fördrivna personer och demobiliserade militärer återanpassas i samhället,
— återställa den institutionella kapacitet som krävs för återuppbyggnadsfasen, särskilt på lokal nivå,
— bidra till att täcka barnens behov, i synnerhet rehabilitering av barn som drabbats av krig, inklusive barnsoldater,
— öka medvetenheten hos berörda befolkningar om riskerna för naturkatastrofer, om hur naturkatastrofer kan förhindras och
om hur deras verkningar kan undvikas eller minskas,
— stödja personer med funktionshinder och deras organisationer, för att främja deras mänskliga rättigheter, och garantera att
äldre får del av katastrofhjälp och återuppbyggnadsinsatser och att lämplig uppmärksamhet fästs vid forskning och insam
ling av åldersuppdelade uppgifter för att stödja program och politik.
Anslaget ska även täcka utbildningskostnader för barn som drabbats av krig eller naturkatastrofer.
Åtgärderna ska i synnerhet täcka program och projekt som genomförs av icke-statliga utvecklingsorganisationer och andra aktö
rer i det civila samhället som främjar den stödmottagande befolkningens deltagande på alla nivåer av beslutsfattande och
genomförande.
Anslaget ska delvis användas till åtgärder för att kontrollera och avlägsna antipersonella landminor (truppminor), odetonerade
föremål från tidigare krig och olagliga handeldvapen och lätta vapen.
Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande av medlemsstaterna, av andra givarländer –
vilket i båda fallen omfattar offentliga och halvstatliga organ i dessa länder – eller av internationella organisationer, och som är
avsedda för särskilda biståndsprojekt eller program som med stöd i den grundläggande rättsakten finansieras av unionen och
förvaltas av kommissionen på deras vägnar. Sådana inkomster, som förs upp under artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen, utgör
inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 aa 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 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansierings
instrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).
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21 06 05

Bistånd till bananproducenter i AVS-länderna
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

p.m.

Åtaganden

38 087 160

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

Åtaganden

40 000 000

Betalningar

28 554,48

56 351 513,15

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalningen för de åtaganden som ingåtts avseende tekniskt bistånd och inkomststöd till
AVS-producenter efter upprättandet av den gemensamma organisationen av marknaden för bananer.
Anslaget ska också stödja kapacitetsuppbyggnad i AVS-producentländerna för att hjälpa dem att bättre integreras i det multi
laterala handelssystemet och för att öka deras förmåga att delta i Världshandelsorganisationen.
Under denna artikel tas även upp ett stödprogram för att göra det möjligt för bananproducenter i länder i Afrika, Västindien
och Stilla havet att anpassa sig till de nya marknadsförhållanden som orsakats av förändringarna av den gemensamma organi
sationen av marknaden för bananer.
Anslagen i denna artikel ska utvärderas i enlighet med artikel 33 i 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). Sådana utvärderingar ska omfatta aspekter som rör insatser och resultatkedja (produktion, resultat, effekt). Resultaten av
utvärderingen ska användas vid utarbetandet av senare åtgärder som finansieras via dessa anslag.
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).
21 06 06

Annat samarbete än offentligt utvecklingssamarbete (Sydafrika)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

21 06 06

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Reserver (40 02 41)

1 000 000

285 654

Totalt

1 000 000

285 654

Åtaganden

Betalningar

Anmärkningar
Samarbete med länder som omfattas av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (DCI) i syfte att stärka banden till
partner som har liknande värdegrund i politiskt, ekonomiskt och institutionellt avseende som unionen och som är viktiga bila
terala partner och aktörer i multilaterala forum och i globala styrelseformer.
I detta anslag ingår specifikt medel för akademisk mobilitet från unionen till Sydafrika.
Anslag för denna budgetpost bör vara föremål för en överenskommelse mellan budgetmyndighetens två grenar om den fler
åriga finansieringen av dessa åtgärder genom alla de medel som föreskrivs 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), särskilt punkterna 21, 22, 23 och 27.
Referensrättsakter
Förslag till rådets förordning, framlagt av kommissionen den 22 april 2009, om ändring av förordning (EG) nr 1934/2006 om
inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier
(KOM(2009) 197 slutlig).
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21 06 07

Stödåtgärder för bananer
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

21 06 07

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Reserver (40 02 41)

43 000 000

28 565 370

Totalt

43 000 000

28 565 370

Åtaganden

Betalningar

Anmärkningar
Detta anslag skulle täcka åtgärder till stöd för anpassningen i de viktigaste bananexporterande AVS-länderna med anledning av
förändrade handelsordningar, bl.a. till följd av liberaliseringen av principen om mest gynnad nation inom ramen för Världshan
delsorganisationen, i väntan på en slutlig överenskommelse mellan budgetmyndighetens två grenar om den fleråriga finansie
ringen av dessa åtgärder genom alla de medel som föreskrivs 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),
särskilt punkterna 21, 22, 23 och 27.
Referensrättsakter
Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 17 mars 2010: Stöd till de viktigaste bananexporte
rande AVS-länderna i syfte att uppnå en hållbar anpassning till de nya villkoren på handelsområdet (KOM(2010) 101 slutlig).
Kommissionens förslag av den 17 mars till rådets beslut om ingående av Genèveavtalet om handel med bananer mellan Euro
peiska unionen och Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Peru och Vene
zuela samt av ett ”avtal om handel med bananer” mellan Europeiska unionen och Förenta staterna (KOM(2010) 98 slutlig).
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, inlämnat av kommissionen den 17 mars 2010, om ändring av förord
ning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (KOM(2010) 102 slutlig.
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KAPITEL 21 07 — ANDRA ÅTGÄRDER INOM UTVECKLINGSSAMARBETET SAMT TILLFÄLLIGA PROGRAM
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt
21 07

21 07 01

21 07 02
21 07 03

21 07 04

Anslag 2011
Rubrik

Betalningar

Åtaganden

ANDRA ÅTGÄRDER INOM
UTVECKLINGSSAMARBETET
SAMT TILLFÄLLIGA PROGRAM
Associeringsavtal med de utom
europeiska länderna och territo
rierna
Samarbete med Grönland
Avtal med Förenta nationernas
livsmedels- och jordbruksorgani
sation (FAO) och andra
FN-organ
Råvaruavtal

Åtaganden

4
4

—
28 442 000

p.m.
26 661 012

—
27 879 000

4
4

574 000
4 800 000

285 654
4 570 459

300 000
4 600 000

33 816 000

31 517 125

32 779 000

Kapitel 21 07 – Totalt

21 07 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.
0,—
0,—
25 000 000 27 327 000,— 27 007 881,80

300 000
4 600 000

264 002,50
2 330 735,26

264 002,50
2 330 735,26

29 900 000 29 921 737,76 29 602 619,56

Associeringsavtal med de utomeuropeiska länderna och territorierna
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

p.m.

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av de utomeuropeiska ländernas och territoriernas associering med unionen.
Hittills har utgifterna finansierats via sjätte, sjunde, åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden (dvs. utanför unio
nens allmänna budget).
Rättslig grund
Rådets beslut 86/283/EEG av den 30 juni 1986 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europe
iska ekonomiska gemenskapen (EGT L 175, 1.7.1986, s. 1).
Rådets beslut 91/482/EEG av den 25 juli 1991 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europe
iska ekonomiska gemenskapen (EGT L 263, 19.9.1991, s. 1).
Rådets beslut 2001/822/EG av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med
Europeiska gemenskapen (ULT-beslut) (EGT L 314, 30.11.2001, s. 1).
21 07 02

Samarbete med Grönland
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

28 442 000

Anslag 2010

Betalningar

26 661 012

Åtaganden

27 879 000

Genomförande 2009
Betalningar

25 000 000

Åtaganden

Betalningar

27 327 000,00

27 007 881,80

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera samarbetet för en hållbar utveckling av Grönland inom ramen för partnerskapet mellan
Europeiska unionen och Grönland. Sektorspolitik och sektorsstrategier som underlättar tillträdet till produktiva verksamheter
och resurser ska stödjas genom samarbetet, särskilt på följande områden: a) utbildning och undervisning, b) mineralresurser,
c) energi, d) turism och kultur, e) forskning samt f) livsmedelssäkerhet.
Rättslig grund
Rådets beslut 2006/526/EG av den 17 juli 2006 om förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Grön
land och Konungariket Danmark, å andra sidan (EUT L 208, 29.7.2006, s. 28).
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Referensrättsakter
Den gemensamma förklaringen av Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Grönlands lokala regering och Danmarks reger
ing, å andra sidan, om ett partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Grönland, undertecknad i Luxemburg den 27 juni
2006 (EUT L 208, 29.7.2006, s. 32).
21 07 03

Avtal med Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och andra FN-organ
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

574 000

285 654

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

300 000

300 000

Åtaganden

Betalningar

264 002,50

264 002,50

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka unionens årliga bidrag till FAO i och med sitt medlemskap samt till internationella fördraget om
växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk, sedan detta fördrag ratificerats.
Rättslig grund
Rådets beslut av den 25 november 1991 om gemenskapens anslutning till Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorga
nisation (FAO). (EUT C, 16.12.1991, s. 238).
Rådets beslut 2004/869/EG av 24 februari 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av det internationella för
draget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk (EUT L 378, 23.12.2004, s. 1).
21 07 04

Råvaruavtal
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

4 800 000

Anslag 2010

Betalningar

4 570 459

Åtaganden

4 600 000

Genomförande 2009
Betalningar

4 600 000

Åtaganden

2 330 735,26

Betalningar

2 330 735,26

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalning av unionens årliga avgifter för dess deltagande i dessa organisationer på grundval av att
den är ensam behörig på det området.
För närvarande täcker anslaget följande:
— Årlig avgift till Internationella kaffeorganisationen.
— Årlig avgift till Internationella kakaoorganisationen.
— Årlig medlemsavgift till Internationella juteorganisationen.
— Årlig avgift för anslutning till det internationella avtalet om tropiskt timmer, efter slutligt godkännande.
Om det råder gynnsamma politiska och rättsliga villkor kan ytterligare avtal om tropiska produkter komma att ingås.
Rättslig grund
Rådets beslut 2001/877/EG av den 24 september 2001 om undertecknande och ingående på gemenskapens vägnar av 2001
års internationella kaffeavtal (EGT L 326, 11.12.2001, s. 22).
Rådets beslut 2002/312/EG av den 15 april 2002 om godtagande på Europeiska gemenskapens vägnar av 2001 års avtal om
fastställande av instruktionen för Internationella studiegruppen för jute (EGT L 112, 27.4.2002, s. 34).
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Rådets beslut 2002/970/EG av den 18 november 2002 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av 2001 års inter
nationella kakaoavtal (EGT L 342, 17.12.2002, s. 1).
Rådets beslut 2007/648/EG av den 26 september 2007 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provi
soriska tillämpning av 2006 års internationella avtal om tropiskt timmer (EUT L 262, 9.10.2007, s. 6).
Referensrättsakter
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 och fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 207.
Internationella kaffeavtalet, omförhandlat 2000 och 2001: Giltighetsperiod från den 1 oktober 2001 till den 30 september
2007, med möjlighet till en förlängning med ytterligare högst sex år. Det nuvarande kaffeavtalet från 2001 har förlängts i ett år,
till den 1 oktober 2009, och ett nytt avtal som ska ersätta det förra omförhandlades 2007. Beroende på antalet signaturer och
ratificeringar kan det senare träda i kraft den 1 oktober 2009; i annat fall kommer en ny förlängning att ske.
Internationella kakaoavtalet, omförhandlat 2000 och 2001. Avtalet började gälla den 1 oktober 2003 för en period av fem år,
med möjlighet till en förlängning med ytterligare högst fyra år. Avtalet har förlängts med en period på två år till den 30 sep
tember 2010.
Internationella juteavtalet, omförhandlat 2001, om upprättandet av en ny internationell juteorganisation. Giltighetstid: åtta år
med möjlighet till en förlängning med ytterligare högst fyra år.
Det internationella avtalet om tropiskt timmer förhandlades fram 2006: beslut 2007/648/EG av den 26 september 2007 om
undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisoriska tillämpning av 2006 års internationella avtal om tro
piskt timmer (EUT L 262, 9.10.2007, s. 6). Europeiska gemenskapens förklaring i enlighet med artikel 36.3 i avtalet (EUT L 262,
9.10.2007, s. 26).
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KAPITEL 21 08 — STRATEGI FÖR OCH SAMORDNING AV VERKSAMHETEN INOM POLITIKOMRÅDET UTVECKLING OCH
FÖRBINDELSER MED AVS-STATERNA
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

21 08

STRATEGI FÖR OCH SAMORD
NING AV VERKSAMHETEN
INOM POLITIKOMRÅDET
UTVECKLING OCH FÖRBINDEL
SER MED AVS-STATERNA

21 08 01

Utvärdering av resultaten av
unionens/gemenskapens bistånd
och åtgärder för uppföljning och
revision

4

21 08 02

Samordning och upplysning i
frågor som rör utveckling

4

Kapitel 21 08 – Totalt

21 08 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

9 577 000

Åtaganden

9 119 018

9 577 000

9 900 000

9 236 136

9 796 000

19 477 000

18 355 154

19 373 000

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

9 577 000

9 577 000,—

5 657 839,25

10 000 000

8 493 656,01

9 545 998,37

19 577 000 18 070 656,01 15 203 837,62

Utvärdering av resultaten av unionens/gemenskapens bistånd och åtgärder för uppföljning och revision
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

9 577 000

Anslag 2010

Betalningar

9 119 018

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

9 577 000

9 577 000

Åtaganden

9 577 000,00

Betalningar

5 657 839,25

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera utvärderingar, uppföljningar och stödåtgärder under faserna för programplanering, förbe
redelse, genomförande och utvärdering inom ramen för åtgärderna, strategierna och politiken för utveckling, inbegripet
— undersökningar av verkningsfullhet, effektivitet, relevans, verkan och genomförbarhet,
— uppföljning av hur åtgärderna genomförs (uppföljning av åtgärder under genomförandefasen och efter deras avslutande),
— stödåtgärder för att främja kvaliteten på uppföljningen av löpande insatser och förberedelsen av framtida insatser,
— informationsverksamhet om utvärderingars resultat, slutsatser och rekommendationer och återkoppling från dessa till
beslutsfattandet,
— metodutvecklingar för att höja utvärderingars kvalitet och nytta,
— återkoppling från och informationsverksamhet om metodutveckling för att höja utvärderingars kvalitet och nytta,
— undersökning av möjliga former för utvärdering av program som bygger på icke-strukturella åtgärder, vilket omfattar alla
åtgärder som har med fredssträvanden, utbildning för fred, försoning etc. att göra.
Detta anslag täcker dessutom finansiering av revision av förvaltningen av de program och projekt som kommissionen genom
för i fråga om externt bistånd. Det täcker också finansiering av utbildning som inriktas på de särskilda reglerna för unionens
externa bistånd och organiseras för externa revisorer.
Slutligen ska anslaget bidra till att stödja de fortlöpande insatserna för att utveckla nya instrument för mått och indikatorer på
utvecklingssamarbetets effekter.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens administrativa självständighet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom)
nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248,
16.9.2002, s. 1).
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Samordning och upplysning i frågor som rör utveckling
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

9 900 000

Anslag 2010

Betalningar

9 236 136

Åtaganden

9 796 000

Genomförande 2009
Betalningar

10 000 000

Åtaganden

8 493 656,01

Betalningar

9 545 998,37

Anmärkningar
Åtgärd A: Samordning
Med hjälp av medel från budgeten får kommissionen det stöd som är nödvändigt för att förbereda, definiera och följa upp sam
ordningen inom ramen för utvecklingspolitiken. Samordning av politiken är nödvändig för att skapa sammanhållning, kom
plementaritet och effektivitet i biståndet.
Dessa åtgärder är av avgörande betydelse för att fastställa unionens utvecklingspolitik och dess inriktning på det strategiska och
programmässiga planet. Den europeiska utvecklingspolitikens egenart framgår av fördragen (artiklarna 208 och 210 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt). Biståndet från unionen fungerar som ett komplement till medlemsstaternas nationella
politik i fråga om utvecklingsbistånd, och detta kan inte fungera utan samordning. Enligt artikel 210 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt ska kommissionen samordna den nationella politiken och unionens mål och de nationella målen för
utvecklingssamarbete och utvecklingsbistånd.
Samordningen är inte bara en av de viktigaste punkterna i det mervärde som kommissionen tillför i förhållande till medlems
staternas nationella politik, utan också en prioritet i arbetsprogrammet när unionens och internationella organisationers dag
ordningar ska sammanföras med varandra. Den är därför ett svar på det återkommande ökade krav från de övriga europeiska
institutionerna som erkändes av medlemsstaterna och Europaparlamentet vid Europeiska rådets möte i Barcelona i mars 2002.
Detta anslag täcker följande typer av åtgärder:
— Undersökningar av verkningsfullhet, effektivitet, relevans och genomförbarhet på samordningsområdet.
— Expertmöten och utbyten mellan kommissionen och medlemsstaterna.
— Uppföljning av hur åtgärderna genomförs.
— Stödåtgärder för att främja kvaliteten på uppföljningen av löpande insatser och förberedelsen av framtida insatser.
— Forskning för att ge beslutsfattare råd om hur de bäst ska kunna garantera att marginaliserade producenters och fattiga
arbetstagares intressen i Syd tillvaratas inom samtliga politikområden.
— Åtgärder för att stödja externa samordningsinitiativ.
— Utarbetande av ståndpunkter, förklaringar och gemensamma initiativ.
— Anordnande av samordningsevenemang.
— Spridning av information genom produktion av publikationer och utveckling av informationssystem.
Åtgärd B: Upplysningskampanjer
Detta anslag täcker finansieringen av åtgärder som syftar till att sprida kunskap om unionens och medlemsstaternas åtgärder på
biståndsområdet och att göra allmänheten medveten om biståndsproblematiken. Samtliga åtgärder som finansieras via denna
artikel ska täcka båda de nedanstående områdena som ska komplettera varandra:
— ”Informationsområdet” som syftar till att främja de åtgärder som vidtas av unionen i fråga om utvecklingsbistånd liksom
de åtgärder som vidtas i partnerskap med medlemsstaterna och andra internationella organisationer.
— ”Upplysningsområdet” som syftar till att informera allmänheten i unionen och i AVS-staterna (78 länder). Ungdomen är en
prioriterad målgrupp när det gäller dessa åtgärder. Allmänheten i medlemsstaterna är en annan prioriterad målgrupp när
det gäller att öka förståelsen för unionens samarbets- och biståndsåtgärder.
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En del av detta anslag är avsett för kampanjer för att upplysa allmänheten om handelsförbindelserna mellan Nord och Syd och
deras effekt på hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, med koppling till unionskonsumenternas inköpsbeslut.
Dessa åtgärder har framför allt men inte uteslutande formen av ekonomiskt stöd till system med anknytning till det audiovisu
ella området, publikationer, seminarier och evenemang i samband med utveckling, produktion av informationsmaterial, utveck
ling av informationssystem, samt Lorenzo Natali-priset för journalistiska insatser inom utvecklingsområdet.
Denna verksamhet riktar sig till partner inom den offentliga och den privata sektorn samt till unionens representationer och
delegationer i medlemsstaterna, de anslutande staterna och AVS-staterna.
Anslaget är också avsett att täcka åtgärder inom ramen för initiativet kring europeisk forskning om utvecklingspolitik ”Mobi
lising European Research on Development Policies”. Detta arbete resulterar först och främst i en årsrapport som publiceras under
titeln ”European Report on Development” Syftet med detta arbete är att skapa synergier mellan utvecklingspolitiken och den
europeiska forskningen på området genom att föra dessa element samman i ett gemensamt projekt. Årsrapporten och andra
publikationer och evenemang (bakgrundsmaterial, seminarier och workshoppar) kommer att fungera som en viktig ingrediens
i arbetet för att vidareutveckla den europeiska visionen för utvecklingssamarbetet och stärka dess inflytande över den interna
tionella dagordningen på utvecklingsområdet. Initiativet finansieras gemensamt av kommissionen och medlemsstaterna genom
frivilliga bidrag.
Inga administrativa utgifter, oavsett föremålet för åtgärden, ska beviljas under denna artikel.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Uppgifter som följer av de särskilda befogenheter som kommissionen ges enligt artikel 210 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt.
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KAPITEL 21 49 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR PROGRAM FÖR VILKA ÅTAGANDEN INGÅTTS ENLIGT DEN TIDIGARE
BUDGETFÖRORDNINGEN
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt
21 49

21 49 04

21 49 04 01

21 49 04 02

21 49 04 05

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR PROGRAM FÖR VILKA
ÅTAGANDEN INGÅTTS ENLIGT
DEN TIDIGARE BUDGETFÖR
ORDNINGEN
Stödutgifter för åtgärder inom
politikområdet utvecklingssam
arbete och förbindelser med
AVS-länderna
Övrigt bistånd i form av produk
ter, stödåtgärder och transport,
distribution, följdåtgärder och
kontroll av genomförandet –
Administrativa utgifter
Andra samarbetsåtgärder och
sektorsstrategier – Administrativa
utgifter
Europeiska programmet för åter
uppbyggnad och utveckling
(EPRD) – Administrativa utgifter

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

4

—

p.m.

—

p.m.

0,—

0,—

4

—

p.m.

—

p.m.

0,—

0,—

4

—

p.m.

—

p.m.

0,—

0,—

Artikel 21 49 04 – Delsumma

—

p.m.

—

p.m.

0,—

0,—

Kapitel 21 49 – Totalt

—

p.m.

—

p.m.

0,—

0,—

21 49 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet utvecklingssamarbete och förbindelser med AVS-länderna

21 49 04 01

Övrigt bistånd i form av produkter, stödåtgärder och transport, distribution, följdåtgärder och kontroll av genomförandet –
Administrativa utgifter
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

p.m.

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka avvecklandet av åtaganden som gjorts under punkt 21 01 04 01 som tidigare omfattade diffe
rentierade anslag.

21 49 04 02

Andra samarbetsåtgärder och sektorsstrategier – Administrativa utgifter
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

p.m.

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka avvecklandet av åtaganden som gjorts under punkt 21 01 04 02 som tidigare omfattade diffe
rentierade anslag.
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21 49 04 05

Europeiska programmet för återuppbyggnad och utveckling (EPRD) – Administrativa utgifter
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

p.m.

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka avvecklandet av åtaganden som gjorts under punkt 21 01 04 05 som tidigare omfattade diffe
rentierade anslag.
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AVDELNING 22
UTVIDGNING
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
22 01

22 02

Rubrik

Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR
POLITIKOMRÅDET UTVIDGNING

92 501 361

92 501 361

92 498 436

92 498 436

Reserver (40 01 40)

17 764

17 764

62 971

62 971

92 519 125

92 519 125

92 561 407

92 561 407

1 030 855 856

920 012 002

929 860 671

1 110 999 150 1 031 227 388,88 1 217 699 627,69

1 012 513 363 1 022 359 107

1 203 497 586 1 119 862 585,27 1 306 334 824,08

UTVIDGNINGSPROCESS OCH
-STRATEGI

Avdelning 22 – Totalt 1 123 357 217
Reserver (40 01 40)

17 764
1 123 374 981

17 764

62 971

1 012 531 127 1 022 422 078

88 635 196,39

88 635 196,39

88 635 196,39

88 635 196,39

62 971
1 203 560 557 1 119 862 585,27 1 306 334 824,08
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AVDELNING 22
UTVIDGNING
KAPITEL 22 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTVIDGNING

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

22 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET
UTVIDGNING

22 01 01

Utgifter avseende personal i
aktiv tjänst inom politikområdet
utvidgning

22 01 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv
tjänst vid generaldirektoratet för
utvidgning

BR

5

Anslag 2010

Genomförande 2009

23 371 496

22 435 741

17 764

62 971

23 389 260

22 498 712

23 180 747,57

8 810 932

8 636 040

8 033 065,17

Artikel 22 01 01 – Delsumma

32 182 428

31 071 781

31 213 812,74

Reserver (40 01 40)

17 764

62 971

32 200 192

31 134 752

31 213 812,74

Reserver (40 01 40)

22 01 01 02

Anslag 2011

Utgifter för personal i aktiv tjänst
vid unionens delegationer

5

23 180 747,57

22 01 02

Extern personal och andra
administrativa utgifter för
politikområdet utvidgning

22 01 02 01

Extern personal vid
generaldirektoratet för utvidgning

5

3 336 989

3 353 038

2 157 635,43

22 01 02 02

Extern personal vid unionens
delegationer

5

1 414 859

3 049 156

2 723 572,56

22 01 02 11

Andra administrativa utgifter för
generaldirektoratet för utvidgning

5

2 004 869

2 141 897

1 355 576,39

22 01 02 12

Övriga förvaltningsutgifter vid
unionens delegationer

5

714 870

850 034

803 038,83

7 471 587

9 394 125

7 039 823,21

1 693 501

1 640 688

1 819 761,06

Artikel 22 01 02 – Delsumma
22 01 03

Utgifter avseende utrustning,
inventarier och tjänster samt
byggnader och därmed
sammanhängande utgifter för
politikområdet utvidgning

22 01 03 01

Utgifter avseende utrustning,
inventarier och tjänster vid
generaldirektoratet för utvidgning

5
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KAPITEL 22 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTVIDGNING (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt
22 01 03 02

Rubrik

BR

Lokaler och övriga förvaltningsut
gifter vid unionens delegationer

5

Anslag 2011

Artikel 22 01 03 – Delsumma

Anslag 2010

Genomförande 2009

5 094 845

6 698 842

7 183 606,70

6 788 346

8 339 530

9 003 367,76

22 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom
politikområdet utvidgning

22 01 04 01

Stöd inför anslutningen –
Administrativa utgifter

4

40 800 000

38 050 000

35 839 046,28

22 01 04 02

Utfasning av anslutningsstödet
för nya medlemsstater –
Administrativa utgifter

4

1 040 000

1 300 000

1 300 000,—

Åtgärder genomförda av Taiex
(Byrån för tekniskt stöd
och informationsutbyte) inom
ramen för instrumenten för stöd
inför anslutningen –
Administrativa utgifter

4

3 000 000

3 000 000

2 995 976,40

Genomförandeorganet för
utbildning, audiovisuella medier
och kultur – Bidrag från
programmen under rubrik 4 i
inom politikområdet utvidgning

4

1 219 000

1 343 000

1 243 170,—

Artikel 22 01 04 – Delsumma

46 059 000

43 693 000

41 378 192,68

Kapitel 22 01 – Totalt

92 501 361

92 498 436

88 635 196,39

Reserver (40 01 40)

17 764

62 971

92 519 125

92 561 407

22 01 04 04

22 01 04 30

22 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet utvidgning

22 01 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst vid generaldirektoratet för utvidgning

88 635 196,39

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

22 01 01 01

22 01 01 02

Anslag 2010

Genomförande 2009

23 371 496

22 435 741

Reserver (40 01 40)

17 764

62 971

Totalt

23 389 260

22 498 712

23 180 747,57

23 180 747,57

Utgifter för personal i aktiv tjänst vid unionens delegationer
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

8 810 932

Genomförande 2009

8 636 040

8 033 065,17
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22 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet utvidgning

22 01 02 01

Extern personal vid generaldirektoratet för utvidgning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 336 989

22 01 02 02

Genomförande 2009

3 353 038

2 157 635,43

Extern personal vid unionens delegationer
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 414 859

22 01 02 11

Genomförande 2009

3 049 156

2 723 572,56

Andra administrativa utgifter för generaldirektoratet för utvidgning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 004 869

22 01 02 12

Genomförande 2009

2 141 897

1 355 576,39

Övriga förvaltningsutgifter vid unionens delegationer
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

714 870

Genomförande 2009

850 034

803 038,83

22 01 03

Utgifter avseende utrustning, inventarier och tjänster samt byggnader och därmed sammanhängande utgifter för politik
området utvidgning

22 01 03 01

Utgifter avseende utrustning, inventarier och tjänster vid generaldirektoratet för utvidgning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 693 501

22 01 03 02

Genomförande 2009

1 640 688

1 819 761,06

Lokaler och övriga förvaltningsutgifter vid unionens delegationer
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

5 094 845

Genomförande 2009

6 698 842

7 183 606,70
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KAPITEL 22 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET UTVIDGNING (forts.)

22 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet utvidgning

22 01 04 01

Stöd inför anslutningen – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

40 800 000

Genomförande 2009

38 050 000

35 839 046,28

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka administrativa utgifter som är direkt knutna till genomförandet av instrumentet för stöd inför
anslutningen, särskilt:
— Utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte omfattar myndighetsutövning och som kommissionen lagt ut på
entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för stödmottagarnas och kommissionens bästa.
— Utgifter för extern personal vid huvudkontoret (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller interimsanställda) som
ska överta de uppgifter som tidigare ombesörjdes av kontor för tekniskt bistånd. Utgifterna för extern personal vid huvud
kontoret får inte överstiga 1 800 000 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 telekommunikation för denna personal.
— Utgifter för extern personal vid unionens delegationer (kontraktsanställda, lokalanställda eller utsända nationella experter)
för programförvaltning som delegerats till unionens delegationer i tredjeländer eller för att handha de uppgifter som tidi
gare ombesörjdes av nu avvecklade kontor för tekniskt bistånd samt tilläggskostnader för logistik och infrastruktur, t.ex.
kostnader för utbildning, möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekommunikation samt 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 och publikationer vilka är direkt knutna till genomförandet av pro
grammets mål.
Detta anslag täcker de administrativa utgifterna enligt artiklarna 22 02 01, 22 02 02, 22 02 03, 22 02 04, 22 02 05, 22 02 07,
22 02 08 och 22 04 02.

22 01 04 02

Utfasning av anslutningsstödet för nya medlemsstater – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 040 000

Genomförande 2009

1 300 000

1 300 000,00

Anmärkningar
Kommissionen fortsätter efter utvidgningen att ha ansvaret för tillsynen av att alla rättsliga och finansiella krav uppfylls, särskilt
när det gäller sund och effektiv ekonomisk förvaltning. I linje med anslutningsakterna arbetar alla genomförandeorgan i de tolv
nya medlemsstater som anslöt sig till unionen år 2004 och 2007 nu inom ramen för systemet för utvidgat decentraliserat
genomförande (Edis). I Bulgarien och Rumänien infördes Edis 2007.
De återstående uppgifter som utförs vid huvudkontoret när det gäller slutförandet av program inför anslutningen har särskilt att
göra med projektuppföljning av såväl resultat som ekonomisk förvaltning (inbegripet betalningsframställningar), med uppfölj
ning av genomförandet inom ramen för Edis, och uppföljning av finansiellt övergångsstöd efter anslutningen. Begäran om för
längning av program och ändring av projektbeskrivningar och/eller av finansiella anslag måste också vederbörligen bedömas
och lämpliga beslut läggas fram för kommissionen.
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22 01 04 (forts.)
22 01 04 02 (forts.)

Eftersom omfattande anslag fortfarande utnyttjas i Bulgarien och Rumänien behöver huvudkontoret behålla en tillräcklig kapa
citet för detta ändamål. Genomförandet i Bulgarien har varit mycket problematiskt under 2008. Problemet har tilldragit sig ett
stort politiskt och allmänt intresse, vilket lett till en ökad arbetsbörda vad gäller rapportering, övervakning och tjänsteresor, men
också till att många transaktioner försenades under 2009.
Detta anslag är avsett att täcka de administrativa kostnaderna för den återstående delen av utfasningen av programmen för stöd
inför anslutningen i de nya medlemsstaterna, dvs. följande kostnader:
— Utgifter för kortfristigt tekniskt stöd som har samband med uppnåendet av målet för de program eller åtgärder som faller
under denna punkt samt eventuella andra utgifter för tekniskt och administrativt stöd som kommissionen lagt ut på sär
skilda tjänstekontrakt och som inte omfattar sådana uppgifter som faller under en offentlig myndighets behörighet.
— Utgifter för extern personal vid huvudkontoret (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller interimsanställda) som
arbetar med uppgifter direkt relaterade till slutförandet av programmen inför anslutningen. Utgifterna för extern personal
vid huvudkontoret får inte överstiga 980 000 EUR. Beräkningen av detta belopp grundar sig på en preliminär årlig enhets
kostnad per manår, av vilken 93 % motsvarar löner till den berörda personalen och 7 % tilläggskostnader för utbildning,
möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekommunikation för denna personal.
Detta anslag täcker administrativa utgifter inom ramen för punkterna 22 02 05 01, 22 02 05 04 och artikel 22 03 01.

22 01 04 04

Åtgärder genomförda av Taiex (Byrån för tekniskt stöd och informationsutbyte) inom ramen för instrumenten för stöd inför
anslutningen – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 000 000

Genomförande 2009

3 000 000

2 995 976,40

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Utgifter för tekniskt administrativt stöd som inte omfattar myndighetsutövning och som kommissionen lagt ut på entre
prenad med hjälp av tillfälliga tjänstekontrakt för de stödmottagande ländernas och kommissionens gemensamma bästa.
— Utgifter för extern personal vid huvudkontoret (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller interimsanställda) som
ska överta de uppgifter som tidigare ombesörjdes av kontor för tekniskt bistånd. Utgifterna för extern personal vid huvud
kontoret får inte överstiga 2 945 600 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 telekommunikation för denna personal.
— Utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer vilka är direkt knutna till genomförandet av pro
grammets mål.
Detta anslag täcker de administrativa utgifterna inom ramen för artikel 22 02 06.
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22 01 04 (forts.)

22 01 04 30

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur – Bidrag från programmen under rubrik 4 i inom poli
tikområdet utvidgning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 219 000

Genomförande 2009

1 343 000

1 243 170,00

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 utvidgning. Genomförandeorganets mandat har utvid
gats till att omfatta alla Youth-, Tempus- och Erasmus Mundusprogram med deltagande av de länder som får stöd via instru
mentet för stöd inför anslutningen.
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 beslut 2005/56/EG av den 14 januari 2005 om inrättande av Genomförandeorganet för utbildning, audiovi
suella medier och kultur för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets för
ordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 35).
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).
Kommissionens beslut 2009/336/EG av den 20 april 2009 om inrättande av Genomförandeorganet för utbildning, audiovisu
ella medier och kultur för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets för
ordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 101, 21.4.2009, s. 26).
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KAPITEL 22 02 — UTVIDGNINGSPROCESS OCH -STRATEGI
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

22 02

UTVIDGNINGSPROCESS OCH
-STRATEGI

22 02 01

Tillfälligt stöd och stöd för insti
tutionsuppbyggnad i kandidat
länderna

4

297 383 457

259 334 520

287 113 190

219 155 000

286 212 740,—

250 253 319,56

Tillfälligt stöd och stöd för insti
tutionsuppbyggnad i potentiella
kandidatländer

4

486 612 206

317 513 608

463 329 616

409 000 000

452 943 822,—

164 222 948,44

22 02 03

Tillfällig civil förvaltning på
västra Balkan

4

903 000

5 927 536,—

6 181 159,20

22 02 04

Gränsöverskridande och regio
nalt samarbete

8 845 000

17 557 333,—

2 158 233,42

3 093 008,—

0,—

8 845 000

20 650 341,—

2 158 233,42

—

81 200 000

5 448,75

200 615 431,30

92 967 000

2 651 570,08

203 354 187,41

22 02 02

p.m.

282 797

p.m.

22 02 04 01 Gränsöverskridande samarbete

mellan länder som är berättigade
till stöd inför anslutningen och
deltagande i transnationella eller
interregionala program inom
ramen för Eruf och havsområdes
programmen i det europeiska
grannskaps- och partnerskapsin
strumentet

22 02 04 02 Gränsöverskridande samarbete

med medlemsstater

4

26 898 255

8 606 746

25 057 113

4

7 131 841

715 086

6 992 002

34 030 096

9 321 832

32 049 115

Artikel 22 02 04 – Delsumma
22 02 05

p.m.

Avslutande av tidigare stöd

22 02 05 01 Avslutande av stödet inför

anslutningen genom Phare

22 02 05 02 Avslutande av stödet via

Cardsprogrammet

22 02 05 03 Avslutande av det tidigare

samarbetet med Turkiet

4

—

p.m.

4

p.m.

32 543 574

p.m.

4

p.m.

1 904 358

p.m.

p.m.

105 022,87

105 323 816,26

4

—

—

—

—

57 058,25

57 058,25

3.2

—

p.m.

—

p.m.

0,—

72 987,31

3.2

—

3.2

—

22 02 05 04 Avslutande av det tidigare

samarbetet med Malta och
Cypern

22 02 05 05 Avslutande av åtgärderna

avseende utvidgningens effekter
på unionens gränsområden

22 02 05 09 Avslutning av

övergångsmekanismen för nya
medlemsstater

6 383 000

—

48 000 000

0,—

40 882 786,53

—

1 900 000

0,—

2 400 000,—

224 067 000

2 819 099,95

552 706 267,06

15 637 000

9 004 815,39

14 794 856,25

22 02 05 10 Avslutning av åtgärder

genomförda av Taiex (Byrån för
tekniskt stöd
och informationsutbyte) inom
ramen för övergångsordningen
Artikel 22 02 05 – Delsumma

22 02 06

Åtgärder genomförda av Taiex
(Byrån för tekniskt stöd
och informationsutbyte) inom
ramen för instrumenten för stöd
inför anslutningen

p.m.

4

12 000 000

p.m.
40 830 932

17 615 311

p.m.

9 000 000
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt
22 02 07

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Regionala, övergripande och sär
skilda program

22 02 07 01 Regionala och övergripande pro

gram

4

151 883 097

182 597 462

114 118 750

138 483 150

221 968 801,88

172 184 962,81

4

4 447 000

4 788 508

4 000 000

3 870 000

9 200 000,—

4 192 700,10

4

28 000 000

74 275 199

3 000 000

76 353 000

2 500 000,—

42 030 563,76

184 330 097

261 661 169

121 118 750

218 706 150

233 668 801,88

218 408 226,67

2 250 000

6 000 000,—

100 977,60

22 02 07 02 Utvärdering av resultaten av unio

nens bistånd och åtgärder för
uppföljning och revision

22 02 07 03 Finansiellt stöd för att stimulera

den ekonomiska utvecklingen
inom den turkcypriotiska befolk
ningsgruppen
Artikel 22 02 07 – Delsumma
Pilotprojekt – Bevarande och
restaurering av kulturarvet i
konfliktområden

4

22 02 09

Förberedande åtgärd för att
bevara och restaurera
kulturarvet i konfliktområden

4

500 000

900 000

2 250 000

2 250 000

22 02 10

Information och kommunikation
4

5 000 000

4 036 287

5 000 000

4 088 000

5 000 232,66

4 180 319,59

4

11 000 000

6 181 546

10 000 000

6 098 000

9 000 000,—

4 693 319,90

Artikel 22 02 10 – Delsumma

16 000 000

10 217 833

15 000 000

10 186 000

14 000 232,66

8 873 639,49

Kapitel 22 02 – Totalt

1 030 855 856

920 012 002

22 02 08

22 02 10 01 Prince – Information och

kommunikation

22 02 10 02 Information och kommunikation

för tredjeländer

22 02 01

p.m.

2 334 000

p.m.

929 860 671 1 110 999 150 1 031 227 388,88 1 217 699 627,69

Tillfälligt stöd och stöd för institutionsuppbyggnad i kandidatländerna
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

297 383 457

259 334 520

Åtaganden

287 113 190

Genomförande 2009
Betalningar

219 155 000

Åtaganden

286 212 740,00

Betalningar

250 253 319,56

Anmärkningar
I enlighet med instrumentet för stöd inför anslutningen ska detta anslag täcka utgifter för den del som avser ”tillfälligt stöd och
stöd för institutionsuppbyggnad” i kandidatländerna. Huvudsyftet är att bygga upp en faktisk förmåga att genomföra unionens
regelverk, särskilt genom
— en förstärkning av de demokratiska institutionerna och rättsstaten, inbegripet kontroll av dess efterlevnad,
— främjande och skydd av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt ökad respekt för minoriteters rät
tigheter, främjande av jämlikhet mellan könen och icke-diskriminering,
— reform av den offentliga förvaltningen, inbegripet inrättande av ett system som gör det möjligt att decentralisera bistånds
förvaltningen till mottagarlandet, vilket är i enlighet med de regler som fastställs i budgetförordningen,
— ekonomiska reformer,
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— främjande av utvecklingen av det civila samhället och av social integration, genom att uppmuntra mindre välrepresente
rade grupper att göra sig hörda och bli aktiva i det civila samhället, bekämpa alla former av diskriminering och stärka rät
tigheterna för kvinnor och barn samt andra särskilt sårbara grupper såsom funktionshindrade och äldre personer,
— försoning, förtroendeskapande åtgärder samt återuppbyggnad.
Detta anslag kan också omfatta alla samarbetsåtgärder som inte uttryckligen täcks av de andra delarna i förordning (EG)
nr 1085/2006 samt samarbetet mellan de olika delarna.
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).

22 02 02

Tillfälligt stöd och stöd för institutionsuppbyggnad i potentiella kandidatländer
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

486 612 206

317 513 608

Åtaganden

463 329 616

Genomförande 2009
Betalningar

409 000 000

Åtaganden

452 943 822,00

Betalningar

164 222 948,44

Anmärkningar
I enlighet med instrumentet för stöd inför anslutningen kan inte bara kandidatländer utan också potentiella kandidatländer få
finansiellt stöd inför anslutningen. Detta anslag är avsett att täcka den del som rör ”tillfälligt stöd och stöd för institutionsupp
byggnad” i potentiella kandidatländer. Huvudsyftet är att stödja potentiella kandidatländers deltagande i stabiliserings- och asso
cieringsprocessen och deras framsteg i riktning mot en ställning som kandidatland mot bakgrund av deras ökade möjligheter
till integration med EU i enlighet med Europeiska rådets slutsatser från Thessaloniki (den 19 och 20 juni 2003). Det inbegriper
stöd för ett stegvist införlivande av unionens regelverk i alla länder och ett fullgörande av skyldigheterna enligt interimsavtalet
eller stabiliserings- och associeringsavtalen, i synnerhet genom
— en förstärkning av de demokratiska institutionerna och av rättsstaten, inbegripet kontroll av dess efterlevnad,
— främjande och skydd av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt ökad respekt för minoriteters rät
tigheter, främjande av jämlikhet mellan könen och icke-diskriminering,
— reform av den offentliga förvaltningen, inbegripet inrättande av ett system som gör det möjligt att decentralisera bistånds
förvaltningen till mottagarlandet, vilket är i enlighet med de regler som fastställs i budgetförordningen,
— ekonomiska reformer,
— främjande av utvecklingen av det civila samhället och av social integration, genom att uppmuntra mindre välrepresente
rade grupper att göra sig hörda och bli aktiva i det civila samhället, bekämpa alla former av diskriminering och stärka rät
tigheterna för kvinnor och barn samt andra särskilt sårbara grupper såsom funktionshindrade och äldre personer,
— försoning, förtroendeskapande åtgärder samt återuppbyggnad.
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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22 02 03

Tillfällig civil förvaltning på västra Balkan
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

p.m.

282 797

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

903 000

Åtaganden

5 927 536,00

Betalningar

6 181 159,20

Anmärkningar
Unionen ska bidra till finansieringen av en del av verksamheten vid den höge representantens kansli i Bosnien och Hercegovina.
Det finansiella stödet utgår i form av bidrag till dess budget.
Den höga representantens kansli skulle enligt planerna avvecklas sedan Bosnien och Hercegovina hade uppnått vissa viktiga rikt
märken, men på grund av politisk osäkerhet uppsköts avvecklingen.
Den höge representantens kansli ska rapportera till Europaparlamentet om den politiska situationen i Bosnien och Hercego
vina, i synnerhet vad gäller dess inverkan på genomförandet av unionens ekonomiska stöd.
En del av detta anslag ska, med beaktande av budgetförordningen, avsättas för verksamhet som genomförs av äldre frivilliga
experter från unionen som ingår i ESSN (Europeiskt nätverk för ledande experter), inbegripet tekniskt bistånd, rådgivningstjäns
ter och utbildning i utvalda offentliga eller privata företag.
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).
22 02 04

Gränsöverskridande och regionalt samarbete
Anmärkningar
Inom ramen för den del av instrumentet för stöd inför anslutningen som rör gränsöverskridande samarbete kommer stöd att
ges till program för gränsöverskridande samarbete vid både landgränserna och sjögränserna mellan kandidatländer eller poten
tiella kandidatländer och angränsande medlemsstater samt vid gränserna mellan kandidatländer och potentiella kandidatländer,
under två budgetpunkter, nämligen gränsöverskridande samarbete med medlemsstater och gränsöverskridande samarbete mel
lan länder som är berättigade till stöd inför anslutningen, deltagande i transnationella eller interregionala program inom ramen
för Eruf och havsområdesprogrammen i det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet.

22 02 04 01

Gränsöverskridande samarbete mellan länder som är berättigade till stöd inför anslutningen och deltagande i transnationella eller
interregionala program inom ramen för Eruf och havsområdesprogrammen i det europeiska grannskaps- och
partnerskapsinstrumentet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

26 898 255

Anslag 2010

Betalningar

8 606 746

Åtaganden

25 057 113

Genomförande 2009
Betalningar

8 845 000

Åtaganden

17 557 333,00

Betalningar

2 158 233,42

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka stöd till gränsöverskridande samarbete vid gränserna mellan dem som får stöd via instrumentet
för stöd inför anslutningen.
Detta anslag kan, vid behov, också täcka deltagandet av stödberättigade mottagare av stöd via instrumentet för stöd inför anslut
ningen i de relevanta transnationella och interregionala programmen i strukturfondernas europeiska regionala samarbete och i
de relevanta multilaterala havsområdesprogrammen i det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet.
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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Gränsöverskridande samarbete med medlemsstater
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

7 131 841

715 086

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

6 992 002

p.m.

Åtaganden

Betalningar

3 093 008,00

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att stödja program för gränsöverskridande samarbete vid gränserna mellan länder som får stöd via instru
mentet för stöd inför anslutningen och medlemsstaterna.
För dessa program med medlemsstaterna kompletteras medlen för instrumentet för stöd inför anslutningen med ett bidrag från
budgetpost 1b Eruf under punkt 13 05 03 01: Regionalpolitik.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklings
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (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 05

Avslutande av tidigare stöd
Anmärkningar
I och med att instrumentet för stöd inför anslutningen infördes den 1 januari 2007 samtidigt som Bulgarien och Rumänien
anslöt sig till EU är avsikten med detta anslag att täcka avvecklandet av åtaganden som gjorts tidigare inom ramen för instru
mentet för stöd inför anslutningen och stödet från Cards.
En del av detta anslag ska, med beaktande av budgetförordningen, avsättas för verksamhet som genomförs av äldre frivilliga
experter från unionen som ingår i ESSN, inbegripet tekniskt bistånd, rådgivningstjänster och utbildning i utvalda offentliga eller
privata företag.

22 02 05 01

Avslutande av stödet inför anslutningen genom Phare
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

—

p.m.

—

Genomförande 2009
Betalningar

81 200 000

Åtaganden

5 448,75

Betalningar

200 615 431,30

Anmärkningar
I och med att instrumentet för stöd inför anslutningen infördes den 1 januari 2007, samtidigt som Bulgarien och Rumänien
anslöt sig till EU, är avsikten med detta anslag att täcka avvecklandet av åtaganden som gjorts tidigare inom ramen för instru
mentet för stöd inför anslutningen från Phareprogrammet för dessa länder, nya medlemsstater och nuvarande kandidatländer.
En del av detta anslag ska, med beaktande av budgetförordningen, avsättas för verksamhet som genomförs av äldre frivilliga
experter från unionen som ingår i ESSN, inbegripet tekniskt bistånd, rådgivningstjänster och utbildning i utvalda offentliga eller
privata företag.
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Rättslig grund
Rådets förordning (EEG) nr 3906/89 av den 18 december 1989 om ekonomiskt stöd till vissa länder i centrala och östra Europa
(EGT L 375, 23.12.1989, s. 11).
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 05 02

Avslutande av stödet via Cardsprogrammet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

32 543 574

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

92 967 000

Åtaganden

2 651 570,08

Betalningar

203 354 187,41

Anmärkningar
I och med att instrumentet för stöd inför anslutningen infördes den 1 januari 2007 är avsikten med detta anslag att täcka avveck
landet av åtaganden som gjorts tidigare inom ramen för stödet från Cardsprogrammet för länderna på västra Balkan.
En del av detta anslag ska, med beaktande av budgetförordningen, avsättas för verksamhet som genomförs av äldre frivilliga
experter från unionen som ingår i ESSN, inbegripet tekniskt bistånd, rådgivningstjänster och utbildning i utvalda offentliga eller
privata företag.
Rättslig grund
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 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 05 03

Avslutande av det tidigare samarbetet med Turkiet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

1 904 358

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

105 022,87

Betalningar

105 323 816,26

Anmärkningar
I och med att instrumentet för stöd inför anslutningen infördes den 1 januari 2007 är avsikten med detta anslag att täcka avveck
landet av åtaganden som gjorts tidigare inom ramen för stödet inför anslutningen för Turkiet.
Eventuella inkomster från förvaltningskonton som tas upp under artikel 5 2 3 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare
anslag ställs till förfogande i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1488/96 av den 23 juli 1996 om finansiella och tekniska stödåtgärder (Meda) för reformering av eko
nomiska och sociala strukturer inom ramen för partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet (EGT L 189, 30.7.1996,
s. 1).
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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 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 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 05 04

Avslutande av det tidigare samarbetet med Malta och Cypern
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

Åtaganden

Betalningar

57 058,25

57 058,25

Anmärkningar
I och med Cyperns och Maltas anslutning till unionen 2004 är avsikten med denna punkt att täcka avvecklandet av
åtaganden som gjorts tidigare inom ramen för artiklarna B7-0 4 0, B7-0 4 1 och B7-4 1 0 (delvis) samt punkterna B7-4 0 1 0
och B7-4 0 1 1 för dessa länder.
Eventuella inkomster från förvaltningskonton som tas upp under artikel 5 2 3 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare
anslag ställs till förfogande i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 555/2000 av den 13 mars 2000 om genomförande av åtgärder inom ramen för en föranslutnings
strategi för Republiken Cypern och Republiken Malta (EGT L 68, 16.3.2000, s. 3).
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 05 05

Avslutande av åtgärderna avseende utvidgningens effekter på unionens gränsområden
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

p.m.

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

72 987,31

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka avvecklingen av åtaganden som gjorts tidigare inom ramen för den artikel som rör utvidgning
ens följder för EU:s gränsregioner. Dessa anslag kan ge upphov till åtaganden som härrör ur rättsliga skyldigheter med anknyt
ning till avslutandet av projekt (t.ex. förlikning, dröjsmålsavgifter och reglering).
Rättslig grund
Förberedande åtgärder enligt artikel 49.6 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).

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/903
KOMMISSIONEN
AVDELNING 22 — UTVIDGNING

KAPITEL 22 02 — UTVIDGNINGSPROCESS OCH -STRATEGI (forts.)
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22 02 05 09

Avslutning av övergångsmekanismen för nya medlemsstater
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

—

6 383 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

—

Åtaganden

48 000 000

Betalningar

0,—

40 882 786,53

Anmärkningar
Tidigare artikel 22 03 01
Detta anslag är avsett att täcka avvecklandet av åtaganden som gjorts tidigare under övergångsmekanismen för nya
medlemsstater.
Syftet med övergångsordningen är att fortsatt stödja de nya medlemsstaterna i deras ansträngningar att förstärka sin adminis
trativa förmåga att genomföra unionslagstiftningen och främja utbyte av bra arbetsmetoder.
Övergångsmekanismen för de tio nya medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 omfattade
2004–2006. Bestämmelser om ytterligare en övergångsmekanism för Bulgarien och Rumänien som ska gälla för ett år efter det
att de anslöt sig till unionen ingick i 2005 års anslutningsakt.
Rättslig grund
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.
22 02 05 10

Avslutning av åtgärder genomförda av Taiex (Byrån för tekniskt stöd och informationsutbyte) inom ramen för
övergångsordningen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

—

p.m.

—

Genomförande 2009
Betalningar

1 900 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

2 400 000,00

Anmärkningar
Tidigare artikel 22 03 02
Detta anslag är avsett att täcka det tekniska biståndet för tillnärmning av lagstiftningen avseende hela unionsregelverket och där
med att hjälpa alla organ som arbetar med att genomföra regelverket och kontrollera att det efterlevs, inbegripet icke-statliga
organisationer, att nå sina mål och följa framstegen.
Syftet är att så snabbt som möjligt tillhandahålla kortfristigt bistånd genom seminarier, diskussionsgrupper, studiebesök och
expertbesök, utbildningsarrangemang, tillhandahållande av instrument och produkter, särskilt för insamling och spridning av
information, översättning och tolkning samt eventuella andra former av tekniskt bistånd för tillnärmningen avseende Europe
iska unionens regelverk.
Stödmottagarna kan vara offentligrättsliga organ och organ med offentliga uppgifter, såsom den nationella förvaltningen, par
lament, lagstiftande råd, regionala förvaltningar, reglerings- och tillsynsmyndigheter, samt arbetsmarknadens parter och före
trädare för affärsmässiga, yrkesmässiga och ekonomiska grupperingar som deltar i införlivandet och genomförandet av unionens
regelverk.
Rättslig grund
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.
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22 02 06

Åtgärder genomförda av Taiex (Byrån för tekniskt stöd och informationsutbyte) inom ramen för instrumenten för stöd inför
anslutningen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

12 000 000

Åtaganden

17 615 311

Genomförande 2009
Betalningar

9 000 000

15 637 000

Åtaganden

9 004 815,39

Betalningar

14 794 856,25

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka det tekniska biståndet för tillnärmning av lagstiftningen avseende hela unionens regelverk och
därmed att hjälpa alla organ som arbetar med att genomföra gemenskapens regelverk och kontrollera att det efterlevs, inbegri
pet icke-statliga organisationer, att nå sina mål och följa framstegen.
Målet är att så snabbt som möjligt tillhandahålla kortfristigt bistånd genom seminarier, diskussionsgrupper, studiebesök och
expertbesök, utbildningsarrangemang, tillhandahållande av instrument och produkter, särskilt för insamling och spridning av
information, översättning och tolkning samt eventuella andra former av tekniskt bistånd för tillnärmningen avseende unionens
regelverk.
Stödmottagarna kan vara offentligrättsliga organ och organ med offentliga uppgifter, såsom den nationella förvaltningen, par
lament, lagstiftande råd, regionala förvaltningar, reglerings- och tillsynsmyndigheter, samt arbetsmarknadens parter och före
trädare för affärsmässiga, yrkesmässiga och ekonomiska grupperingar och andra företrädare för det civila samhället som deltar
i eller har en roll att spela för införlivandet och genomförandet av unionens regelverk.
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).

22 02 07

Regionala, övergripande och särskilda program

22 02 07 01

Regionala och övergripande program
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

151 883 097

Anslag 2010

Betalningar

182 597 462

Åtaganden

114 118 750

Genomförande 2009
Betalningar

138 483 150

Åtaganden

221 968 801,88

Betalningar

172 184 962,81

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansiering av regionala program och program som berör ett flertal länder och stödmottagare
inför anslutningen för samtliga kandidatländer och potentiella kandidatländer.
Eventuella inkomster från förvaltningskonton som tas upp under artikel 5 2 3 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare
anslag ställs till förfogande i enlighet med bestämmelserna 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).
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22 02 07 (forts.)

22 02 07 02

Utvärdering av resultaten av unionens bistånd och åtgärder för uppföljning och revision
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

4 447 000

4 788 508

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

4 000 000

Åtaganden

3 870 000

9 200 000,00

Betalningar

4 192 700,10

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av utvärderings-, revisions- och övervakningsåtgärder under programplaneringen,
genomförandet, utvärderingen och den avslutande fasen av projekten för både det nuvarande instrumentet för stöd inför anslut
ningen och tidigare finansiella instrument för stöd inför anslutningen.
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).
22 02 07 03

Finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

28 000 000

Anslag 2010

Betalningar

74 275 199

Åtaganden

3 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

76 353 000

2 500 000,00

Betalningar

42 030 563,76

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka det finansiella stödet för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska
befolkningsgruppen. Stödet ska framför allt rikta in sig på ekonomisk integration av ön och förbättrade kontakter mellan de två
befolkningsgrupperna och med unionen i syfte att underlätta Cyperns återförening. Stödet kan användas för att stödja följande:
— Främjande av social och ekonomisk utveckling, i synnerhet avseende landsbygdsutveckling, humanresursutveckling och
regional utveckling.
— Utveckling och omstrukturering av infrastruktur, i synnerhet inom energi och transporter, miljö, telekommunikation och
vattenförsörjning.
— Försoning, förtroendeskapande åtgärder och stöd till det civila samhället.
— Närmande av den turkcypriotiska befolkningsgruppen till unionen, bl.a. genom information om unionens politiska och rät
tsliga system, främjande av ungdomsutbyten samt stipendier.
— Stegvis anpassning till och förberedelser inför genomförandet av unionens regelverk.
— Genomförande av de beslut som fattats av den tekniska kommittén för kulturarvsfrågor som består av representanter för
Cyperns båda befolkningsgrupper.
— Fortsatt ekonomiskt stöd från unionen till och påskyndande av det arbete som bedrivs av kommittén för saknade personer
(CMP).
En del av detta anslag är också avsett att täcka stödet för de administrativa utgifter som är nödvändiga för genomförandet av
programmet, t.ex. 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 stödmottagarnas och kommissionens bästa.
— Utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer vilka är direkt knutna till genomförandet av pro
grammets mål.
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22 02 07 (forts.)
22 02 07 03 (forts.)

Detta anslag är en fortsättning på stödet till den turkcypriotiska befolkningsgruppen för att närma den till unionen och förbe
reda öns återförening. De medel som föreslås i budgeten kommer särskilt att användas till bidrag avsedda för en rad olika stöd
mottagare inom civilsamhället: icke-statliga organisationer, studenter och lärare, skolor, jordbrukare, små byar, små och
medelstora företag. Deras aktiviteter syftar mot en återförening av ön. 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 återförning av Cypern.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 389/2006 av den 27 februari 2006 om införande av en stödordning för att stimulera den ekono
miska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen och om ändring av förordning (EG) nr 2667/2000 om Euro
peiska byrån för återuppbyggnad (EUT L 65, 7.3.2006, s. 5).

22 02 08

Pilotprojekt – Bevarande och restaurering av kulturarvet i konfliktområden
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

2 334 000

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

2 250 000

Åtaganden

6 000 000,00

Betalningar

100 977,60

Anmärkningar
Anslaget är avsett att stödja ideella organisationer (såsom organisationer i civilsamhället på lokal och internationell nivå och
offentliga institutioner) i deras arbete för att på ett hållbart sätt bevara, restaurera och utveckla platser med värdefulla kulturfö
remål (kyrkor, moskéer, bibliotek, museer, monument, etc.) i kandidatländer och potentiella kandidatländer.
När så är möjligt ska uppmärksamhet fästas vid projekt som stödjer förtroendeskapande processer genom att involvera olika
etniska och religiösa grupper i gemensamma projekt samt åtgärder för att bygga upp kompetens och skapa medvetande på lokal
och nationell nivå.
I framtiden kan erfarenheten från detta pilotprojekt också tjäna till att utveckla en permanent rättslig grund och ett mer omfat
tande tillvägagångssätt för att bevara och restaurera kulturarvet i konfliktområden i andra geografiska områden.
I Europaparlamentets resolution av den 29 mars 2007 om Kosovos framtid och EU:s roll (EUT C 27 E, 31.1.2008, s. 207) slogs
det fast att ett Kosovoavtal borde täcka ”skydd av alla kulturella och religiösa platser”.
Ett stort antal skadade byggnader på Balkan är en fysisk påminnelse om tidigare konflikter och skapar misstro. Olika etniska
grupper och lokala myndigheter arbetar i dag tillsammans med icke-statliga organisationer i gemensamma restaureringsprojekt
och främjar därmed respekten för andra människors kulturella värden, men det finns inte några tillgängliga unionsanslag. Instru
ment för stöd inför anslutningen täcker i grova drag ”återuppbyggnad” och ”samarbete mellan samhällsgrupper” men hänvisar
inte specifikt till restaurering av kulturarvet.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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22 02 09

Förberedande åtgärd för att bevara och restaurera kulturarvet i konfliktområden
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

500 000

900 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

2 250 000

Åtaganden

Betalningar

2 250 000

Anmärkningar
Detta anslag ska användas för att stödja bevarande och restaurering av värdefulla kulturella och religiösa objekt (kyrkor, mos
kéer, bibliotek, museer, monument etc.) som skadats eller förstörts till följd av krig eller andra politiska konflikter på västra Bal
kan. Anslaget får användas för att stödja offentliga organisationer samt icke-statliga organisationer som driver projekt inom detta
område. I detta sammanhang är det emellertid viktigt att erkänna den avgörande roll som icke-statliga organisationer ofta spelar
när det gäller sådana projekt för bevarande och restaurering.
Särskilt viktigt är det att uppmärksamma projekt som stöder förtroendeskapande åtgärder genom att involvera olika etniska och
religiösa grupper i gemensamma projekt och som främjar lokal utbildning och utveckling av kunskaper och färdigheter avse
ende restaurering, som i ett kulturellt perspektiv har ett stort värde.
Bästa restaureringspraxis ska fungera som en riktlinje vid urvalet av objekt, och vid urvalet och utvärderingen av förslag och
uppdragstagare ska sakkunniga tillåtas delta.
Erfarenheter från pilotprojektet 2008–2009 och den förberedande åtgärden 2010 ska fungera som underlag för att utveckla en
mer omfattande strategi för bevarande och restaurering av kulturarvet i konfliktområden både på västra Balkan och i andra geo
grafiska områden.
Syftet med denna förberedande åtgärd är även att fungera som bas för införlivandet av åtgärder för bevarande och restaurering
av kulturarvet i konfliktområden i IPA-programmet på västra Balkan och i Turkiet.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
22 02 10

Information och kommunikation

22 02 10 01

Prince – Information och kommunikation
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

5 000 000

Anslag 2010

Betalningar

4 036 287

Åtaganden

5 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

4 088 000

Åtaganden

5 000 232,66

Betalningar

4 180 319,59

Anmärkningar
Tidigare artikel 22 04 01
Detta anslag är avsett att täcka finansiering av prioriterad informations- och kommunikationsverksamhet som rör utvidgningen,
huvudsakligen rörande medlemsstater, vari ingår utvärderingsåtgärder.
Beloppen för de planerade anslagen avspeglar prioriteringarna i fråga om information och kommunikation enligt tidsplanen för
utvidgningen. Syftet med informations- och kommunikationsstrategin är att öka kunskaperna om och stärka stödet för unio
nens utvidgning hos allmänheten. Strategin omfattar hela Europeiska unionen, men med särskild tyngdpunkt på de länder där
den allmänna opinionen är vacklande i fråga om framtida utvidgningar.
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22 02 10 (forts.)
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Anslagen kommer att användas för att finansiera informations- och kommunikationsåtgärder t.ex. på följande prioriterade områ
den: en verkningsfull dialog mellan unionsmedborgarna och unionens institutioner om utvidgningen och åtgärderna inför
anslutningen av nya medlemsstater, med hänsyn tagen till varje lands särart och informationsbehov, en initierad debatt om
utvidgning och tiden inför en anslutning inom civilsamhällets organisationer och allmänheten i unionen och samma grupper i
kandidatländerna och potentiella kandidatländer, information om utvidgningsprocessen till journalister och andra opinionsbil
dare, beställning av studier och opinionsundersökningar, framtagning och uppdatering av särskilda webbplatser, framtagning
av tryckt materiel och audiovisuell materiel, anordnande av evenemang för allmänheten, konferenser och seminarier, samt utvär
dering av informationsprogrammet.
När kommissionen genomför denna budgetpost bör den ta vederbörlig hänsyn till resultaten av mötena i den interinstitutio
nella gruppen för information (IGI).
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
22 02 10 02

Information och kommunikation för tredjeländer
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

11 000 000

Anslag 2010

Betalningar

6 181 546

Åtaganden

10 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

6 098 000

Åtaganden

9 000 000,00

Betalningar

4 693 319,90

Anmärkningar
Tidigare artikel 22 04 02
Detta anslag är avsett att täcka finansiering av prioriterade informations- och kommunikationsverksamhet som rör utvidgningen,
huvudsakligen rörande kandidatländer och potentiella kandidatländer, vari ingår utvärderingsåtgärder.
Större delen av detta anslag kommer att användas för att täcka informations- och kommunikationsverksamhet som decentra
liserats till sambandskontor/delegationer i kandidatländer och potentiella kandidatländer.
Informations- och kommunikationsåtgärder kommer att riktas till den breda allmänheten och till vissa mottagare och målgrup
per, särskilt unga, medier och organisationer inom det civila samhället, och att öka stödet bland opinionsbildarna för utvidg
ningen samt associerings- och stabiliseringsprocessen. Syftet är att stärka unionens synlighet och politiska genomslagskraft i de
länderna och skapa stöd bland allmänheten för reformprocessen under anslutnings- och föranslutningsperioderna.
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).

15.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

II/909
KOMMISSIONEN
AVDELNING 22 — UTVIDGNING

VERKSAMHET SOM INTE OMFATTAS AV EN SÄRSKILD BUDGETRUBRIK
— ADMINISTRATIVT STÖD FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR UTVIDGNING
— STRATEGI FÖR OCH SAMORDNING AV GENERALDIREKTORATETS FÖR UTVIDGNING VERKSAMHET
— UTVIDGNINGSFÖRHANDLINGAR INFÖR ANSLUTNINGEN

15.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

II/911
KOMMISSIONEN

AVDELNING 23
HUMANITÄRT BISTÅND

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/913
KOMMISSIONEN
AVDELNING 23 — HUMANITÄRT BISTÅND

AVDELNING 23
HUMANITÄRT BISTÅND
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
23 01

23 02

23 03

Rubrik

Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009

Betalningar

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR
POLITIKOMRÅDET HUMANITÄRT
BISTÅND

34 902 432

34 902 432

29 495 155

29 495 155

Reserver (40 01 40)

14 878

14 878

44 026

44 026

34 917 310

34 917 310

29 539 181

29 539 181

816 293 000

776 804 871

791 318 000

27 000 000

26 808 716

33 500 000

Avdelning 23 – Totalt

878 195 432

838 516 019

854 313 155

Reserver (40 01 40)

14 878

14 878

44 026

878 210 310

838 530 897

854 357 181

HUMANITÄRT BISTÅND, INKLU
SIVE STÖD TILL BEFOLKNINGS
GRUPPER SOM TVINGATS
LÄMNA SIN HEMBYGD, LIVSMED
ELSBISTÅND OCH KATASTROF
BEREDSKAP
FINANSIELLT INSTRUMENT FÖR
CIVILSKYDD

Åtaganden

Betalningar

28 666 319,37

28 666 319,37

28 666 319,37

28 666 319,37

791 318 000 884 549 225,37 771 832 481,24
27 250 000

21 812 794,48

15 737 649,98

848 063 155 935 028 339,22 816 236 450,59
44 026
848 107 181 935 028 339,22 816 236 450,59
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AVDELNING 23
HUMANITÄRT BISTÅND
KAPITEL 23 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET HUMANITÄRT BISTÅND

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

23 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET HUMA
NITÄRT BISTÅND

23 01 01

Utgifter avseende personal i
aktiv tjänst inom politikområdet
humanitärt bistånd

5

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

19 573 627

15 686 006

14 878

44 026

19 588 505

15 730 032

15 674 323,84

Reserver (40 01 40)

15 674 323,84

23 01 02

Extern personal och andra admi
nistrativa utgifter för politikom
rådet humanitärt bistånd

23 01 02 01

Extern personal

5

2 099 276

1 273 565

1 328 642,21

23 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

2 061 222

1 738 492

1 670 216,39

4 160 498

3 012 057

2 998 858,60

5

1 418 307

1 147 092

1 230 446,67

4

9 400 000

9 200 000

8 575 485,26

350 000

450 000

187 205,—

Artikel 23 01 02 – Delsumma
23 01 03

Utgifter för möbler, utrustning
och tjänster inom politikområdet
humanitärt bistånd

23 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom
politikområdet humanitärt
bistånd

23 01 04 01

Humanitärt bistånd –
Administrativa utgifter

23 01 04 02

Civilskydd – Administrativa
utgifter

23 01 01

3.2

Artikel 23 01 04 – Delsumma

9 750 000

9 650 000

8 762 690,26

Kapitel 23 01 – Totalt

34 902 432

29 495 155

28 666 319,37

Reserver (40 01 40)

14 878

44 026

34 917 310

29 539 181

28 666 319,37

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet humanitärt bistånd

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

23 01 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

19 573 627

15 686 006

Reserver (40 01 40)

14 878

44 026

Totalt

19 588 505

15 730 032

15 674 323,84

15 674 323,84
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23 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet humanitärt bistånd

23 01 02 01

Extern personal
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 099 276

23 01 02 11

Genomförande 2009

1 273 565

1 328 642,21

Andra administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 061 222

23 01 03

Genomförande 2009

1 738 492

1 670 216,39

Utgifter för möbler, utrustning och tjänster inom politikområdet humanitärt bistånd
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 418 307

Genomförande 2009

1 147 092

23 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet humanitärt bistånd

23 01 04 01

Humanitärt bistånd – Administrativa utgifter

1 230 446,67

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

9 400 000

Genomförande 2009

9 200 000

8 575 485,26

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka stödutgifter som direkt kan knytas till förverkligandet av målen för den humanitära biståndspo
litiken. Detta omfattar bland annat följande:
— Utgifter för tekniskt och administrativt stöd som inte omfattar offentlig myndighetsutövning och som kommissionen lagt
ut på entreprenad genom tillfälliga tjänsteavtal.
— Avgifter och ersättningsberättigande kostnader som uppkommit genom tjänsteavtal gällande revisioner och utvärderingar
av partner till och åtgärder av GD Humanitärt bistånd.
— Utgifter för studier, information och publikationer. Upplysnings- och informationskampanjer samt andra åtgärder för att
synliggöra och framhäva biståndets unionskaraktär.
— Utgifter för extern personal vid huvudkontoret (kontraktsanställda, utsända nationella experter eller interimsanställda)
begränsas till 1 800 000 EUR. Denna personal ska ta över de uppgifter som har skötts av externa uppdragstagare, hand
lägga samarbetet med enskilda experter samt förvalta program i tredjeländer. Beloppet, som baseras på en beräknad kost
nad per person och år, är avsett att täcka lönekostnaderna för den externa personalen i fråga samt kostnaderna för
utbildning, möten, tjänsteresor, samt informationsteknik- och telekostnader med anknytning till deras arbetsuppgifter.
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23 01 04 (forts.)
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— Utgifter för utveckling och drift av informationssystem som kan nås via webbplatsen Europa eller via en säkrad webbplats
vid datacentralen och som är avsedda att förbättra samordningen mellan kommissionen och andra EU-institutioner, natio
nella förvaltningar och andra organ, icke-statliga organisationer och andra partner i fråga om humanitärt bistånd samt
experter på fältet som GD Humanitärt bistånd anlitar.
Anslaget täcker de administrativa utgifterna enligt artiklarna 23 02 01, 23 02 02 och 23 02 03.
23 01 04 02

Civilskydd – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

350 000

Genomförande 2009

450 000

187 205,00

Anmärkningar
Tidigare punkt 07 01 04 02
Detta anslag är avsett att täcka
— utgifter för tekniskt och administrativt stöd i samband med identifiering, förberedelse, förvaltning, övervakning, revision,
tillsyn och utvärdering av det finansiella instrumentet för civilskydd och gemenskapens civilskyddsmekanism,
— utgifter för inköp och underhåll av de verktyg för säkerhet, informationsteknik och kommunikation som krävs för att få
det övervaknings- och informationscentrum som är installerat i kommissionens lokaler helt klart att tas i drift (avancerade
informationssystem, inbegripet geografiska informationssystem, och kommunikationsverktyg som länkar övervakningsoch informationscentrumet till alla befintliga katastrofvarningssystem) och för värdtjänst åt Cecis-systemet (gemensamt
kommunikations- och informationssystem för olyckor), även på tillägnad infrastruktur,
— utgifter för studier, expertmöten, information och publikationer som är direkt knutna till programmets mål samt alla andra
utgifter för tekniskt eller administrativt stöd som inte innebär myndighetsutövning och som kommissionen lagt ut på entre
prenad inom ramen för enstaka avtal om tjänster.
Eftaländernas bidrag enligt 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 arti
kel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen,
och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilaga ”Europeiska ekonomiska samarbetsområ
det” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Eventuella inkomster från kandidatländers och, i tillämpliga fall, potentiella kandidatländers i västra Balkan, bidrag för delta
gande i unionsprogram, som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till för
fogande i samma proportion som gäller för det belopp som godkänts för administrativa utgifter i förhållande till de totala anslag
som tas upp för programmet, i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Se artikel 23 03 01.

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/917
KOMMISSIONEN
AVDELNING 23 — HUMANITÄRT BISTÅND
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

23 02

HUMANITÄRT BISTÅND,
INKLUSIVE STÖD TILL BEFOLK
NINGSGRUPPER SOM TVING
ATS LÄMNA SIN HEMBYGD,
LIVSMEDELSBISTÅND OCH
KATASTROFBEREDSKAP

23 02 01

Humanitärt bistånd

4

536 708 000

511 042 085

521 018 000

521 018 000 571 066 465,16 521 580 417,90

23 02 02

Livsmedelsbistånd

4

244 168 000

232 491 641

237 005 000

237 005 000 280 046 290,37 224 615 786,47

23 02 03

Katastrofberedskap

4

34 417 000

32 771 145

33 295 000

23 02 04

Förberedande åtgärd – Europe
iska frivilligkåren för humani
tärt bistånd

4

1 000 000

500 000

816 293 000

776 804 871

Kapitel 23 02 – Totalt

23 02 01

791 318 000

33 295 000

33 436 469,84

25 636 276,87

791 318 000 884 549 225,37 771 832 481,24

Humanitärt bistånd
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

536 708 000

Anslag 2010

Betalningar

511 042 085

Åtaganden

521 018 000

Genomförande 2009
Betalningar

521 018 000

Åtaganden

571 066 465,16

Betalningar

521 580 417,90

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av humanitärt bistånd för att hjälpa människor i tredjeland – dvs. utanför unionen
– som blivit offer för konflikter eller katastrofer, både naturkatastrofer och mänskligt framkallade (krig, stridigheter etc.) eller
jämförbara krislägen så länge det behövs för att uppfylla de humanitära behov som sådana situationer ger upphov till.
Biståndet ska beviljas utan diskriminering med avseende på offrens ras, etniska tillhörighet, religion, funktionshinder, kön, ålder,
nationalitet eller politiska tillhörighet.
Denna artikel ska även täcka inköp och leverans av de produkter och det materiel som är nödvändiga för genomförandet av
dessa åtgärder, inbegripet byggande av bostäder eller skydd för de berörda befolkningarna, återanpassnings- och återuppbygg
nadsarbeten 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.
Anslaget kan även täcka varje annan utgift som har direkt anknytning till genomförandet av humanitära insatser.
Det ska bland annat täcka
— genomförbarhetsstudier för humanitära åtgärder, uppföljning av humanitära projekt och planer samt informationskam
panjer och andra åtgärder för att öka de humanitära åtgärdernas 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,
— åtgärder för kontroll och samordning av genomförandet av de insatser som ingår i biståndet i fråga,
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— 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 orga
nisationer som representerar icke-statliga organisationer,
— det tekniska bistånd som är nödvändigt för att förbereda och genomföra humanitära projekt, särskilt utgifter för kontrakt
för enskilda experter på platsen och för infrastruktur och logistik, vilka täckts av förskott och utgiftsbemyndiganden, av
enheter från GD Humanitärt bistånd som finns spridda över hela världen,
— finansiering av kontrakt för tekniskt stöd för att främja utbyte av teknisk know-how och av erfarenheter mellan humani
tära organisationer och organ i unionen, eller mellan dessa och de i tredjeland,
— undersökningar och utbildning med anknytning till uppnåendet av målen för politikområdet,
— verksamhetsbidrag och bidrag till löpande kostnader till förmån för humanitära nätverk,
— humanitära åtgärder för minröjning, inbegripet åtgärder för att informera lokalbefolkningen om truppminor, samt
— utgifter som uppkommit för nätverket för humanitärt bistånd (Noha), enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1257/96. Detta
är en ettårig ämnesövergripande påbyggnadsexamen i humanitärt hjälparbete i vilken flera universitet deltar och som utfor
mats i syfte att främja en högre grad av professionalism hos dem som arbetar med humanitärt bistånd.
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

Livsmedelsbistånd
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

244 168 000

Anslag 2010

Betalningar

232 491 641

Åtaganden

237 005 000

Genomförande 2009
Betalningar

237 005 000

Åtaganden

280 046 290,37

Betalningar

224 615 786,47

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka humanitära livsmedelsbiståndsinsatser och kommer att utnyttjas i enlighet med de regler för
humanitärt bistånd som anges i förordning (EG) nr 1257/96.
Genom uniones humanitära bistånd ska hjälp och understöd på icke-diskriminerande grundval tillhandahållas för att bistå män
niskor i tredjeland, främst bland de mest utsatta och i första hand människor i utvecklingsländer som fallit offer för naturkata
strofer, mänskligt framkallade kriser som krig och stridigheter eller extraordinära situationer eller omständigheter jämförbara
med naturkatastrofer eller mänskligt framkallade katastrofer. Biståndet ska fortsätta så länge det behövs för att uppfylla de huma
nitära behov som sådana situationer ger upphov till.
Anslaget får användas för att finansiera inköp och leverans av livsmedel, utsäde, djur eller övriga produkter och annan utrust
ning som behövs för att förverkliga de humanitära livsmedelsbiståndsinsatserna.
Anslaget är vidare avsett att täcka kostnaderna för de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra livsmedelsbistånd av huma
nitärt slag inom erforderliga tidsramar och på villkor som på samma gång svarar mot mottagarnas behov och målen avseende
största möjliga kostnadseffektivitet och bättre insyn. Häri ingår
— transport och distribution av bistånd, inklusive eventuella relaterade insatser som till exempel försäkringar, lastning, loss
ning, samordning etc.,
— nödvändiga åtgärder till stöd för programplanering, samordning och bästa möjliga genomförande av biståndet, vilkas finan
siering 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 genomför
andet av biståndet (verktyg, redskap, bränsle etc.),
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— kontroll och samordning av livsmedelsbistånd, i synnerhet av de villkor enligt vilka de berörda produkterna anskaffas, leve
reras, distribueras och används, inklusive användning av motpartsmedel,
— 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 livsmedelsbiståndsprojekt, särskilt
utgifter för kontrakt för enskilda experter på platsen och för infrastruktur och logistik – vilka täckts av förskott och utgifts
bemyndiganden – av enheter från GD Humanitärt bistånd som finns spridda över hela världen.
I syfte att garantera full insyn i budgeten i enlighet med artiklarna 53–56 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.
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 03

Katastrofberedskap
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

34 417 000

Anslag 2010

Betalningar

32 771 145

Åtaganden

33 295 000

Genomförande 2009
Betalningar

33 295 000

Åtaganden

Betalningar

33 436 469,84

25 636 276,87

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av insatser för förberedelser inför eller förebyggande av katastrofer eller jämför
bara krislägen och se till att varningssystem utvecklas för alla typer av naturkatastrofer (översvämningar, cykloner, vulkanut
brott 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 katastrofberedskapsinsatser, 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 katastrofberedskapsprojekt, särskilt utgifter för
kontrakt för enskilda experter på platsen och för infrastruktur och logistik, vilka täckts av förskott och utgiftsbemyndigan
den, inom enheter från GD Humanitärt bistånd som finns spridda över hela världen.
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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23 02 04

Förberedande åtgärd – Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 000 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

500 000

Anmärkningar
Ny artikel
Detta anslag är avsett att täcka en förberedande åtgärd rörande Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd som inrättas i
enlighet med artikel 214.5 i EUF-fördraget.
Bildandet av kåren kommer att sammanfalla med the Europeiska året för volontärarbete (2011) (punkt 16 05 03). Kåren kom
mer också att fylla det behov som finns av ett verksamt och snabbt kristhanteringsinstrument som stödjer sig på regionala och
nationella offentliga förvaltningar och alla delar av näringslivet och civilsamhället på unionsnivå samt på privatpersoner från
alla åldersgrupper och bakgrunder som vill bidra till att förbättra tillvaron för människor som lever under svåra förhållanden.
Den kommer än mer att synliggöra unionen som global aktör som agerar i solidaritet med de mest utsatta befolkningsgrup
perna i världen och som ser till att en mängd olika aktörer kan medverka. Förutom att de vitt spridda verksamheterna som utförs
av volontärer får en ram inom unionen, kommer der faktum att kåren finns också att medföra en mer effektiv samordning av
humanitära verksamheter, standardisering av förfaranden och metoder som gäller volontärer samt stordriftsfördelar.
Anslagen är avsedda att täcka följande åtgärder och utgiftsposter:
— En genomgång av internationella organisationer, civilsamhället, privata sektorn och andra traditionella och icke-traditionella
organisationer som för närvarande ägnar sig åt humanitärt bistånd med hjälp av volontärer och frivilliga strukturer. Gransk
ningen kommer att innefatta en genomgång av befintliga studier och tillgängligt tekniskt material om volontärer och volon
tärarbete i allmänhet med fokus på primärt och kortsiktigt bistånd inom området yttre åtgärder. Resultaten av genomgången
bör ge underlag för samråd med berörda parter för att få deras åsikter om europeiskt humanitärt volontärarbetes framtida
inriktning och struktur.
— På grundval av insamlad information kommer kommissionen att ringa in områden där fördjupade studier är nödvändiga.
Detta kommer att behövas för alla tillgängliga alternativ varvid en fullständig utvärdering av kostnader och fördelar kan
komma att beaktas. Också studierna bör beakta effekterna av de olika alternativen samt mervärdet på unionsnivå.
— Arbetet med genomgången kommer att följas upp av en omfattande informations- och samrådsprocess (publikationer,
workshoppar, expertmöten och konferenser) och en samordning och mobilisering av de viktigaste berörda parter som krävs
för lagstiftningsprocessen.
— Teknisk assistans som behövs för föreberedelserna och genomförandet av projekt, särskilt utgifter för kostnader för kon
trakt för volontärer och experter på området och, när så är lämpligt, kostnader för infrastruktur och logistik (t.ex. säkerhet,
hälsa, logi, försäkringar, dags- och resetraktamenten).
— Information samt medvetandehöjande verksamhet, bl.a. främjande av volontärarbete i organisationer som traditionellt inte
är förknippade med denna typ av aktivitet.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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KAPITEL 23 03 — FINANSIELLT INSTRUMENT FÖR CIVILSKYDD
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

23 03

FINANSIELLT INSTRUMENT FÖR
CIVILSKYDD

23 03 01

Civilskydd inom Europeiska
unionen

3.2

23 03 02

Pilotprojekt – Gränsöverskri
dande samarbete för att
bekämpa naturkatastrofer

3.2

p.m.

p.m.

—

Slutförande av tidigare program
och åtgärder på området civil
skydd och havsförorening

3.2

p.m.

p.m.

—

23 03 04

Pilotprojekt – Stärka samarbetet
mellan medlemsstaterna vid
bekämpningen av skogsbränder

3.2

p.m.

p.m.

p.m.

23 03 05

Förberedande åtgärd för unio
nens snabbinsatsstyrka

2

23 03 06

Räddningsinsatser i tredjeländer

4

23 03 03

Kapitel 23 03 – Totalt

23 03 01

Genomförande 2009

BR

18 000 000

p.m.

18 000 000

18 000 000

Betalningar

Åtaganden

12 000 000 14 539 641,48

500 000

Betalningar

8 574 017,14

0,—

79 347,01

0,—

1 016 195,97

1 750 000

0,—

1 750 000,—

p.m.

5 000 000

7 500 000

7 000 000

6 588 185,—

3 588 974,40

9 000 000

3 808 716

8 000 000

6 000 000

684 968,—

729 115,46

27 000 000

26 808 716

33 500 000

27 250 000 21 812 794,48 15 737 649,98

Civilskydd inom Europeiska unionen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

18 000 000

Anslag 2010

Betalningar

18 000 000

Åtaganden

18 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

12 000 000

Åtaganden

14 539 641,48

Betalningar

8 574 017,14

Anmärkningar
Tidigare artikel 07 04 01
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för civilskydd. Det syftar till att underlätta och komplettera de insatser som görs av med
lemsstaterna och de Efta- och kandidatländer som har undertecknat ett samförståndsavtal med unionen/gemenskapen om insat
ser, beredskapsåtgärder och förebyggande åtgärder i samband med naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor,
terroristdåd och tekniska eller radiologiska olyckor eller miljöolyckor. Det syftar även till att underlätta ett närmare samarbete
mellan medlemsstaterna i fråga om civilskydd.
Det täcker i synnerhet följande:
— Inrättande av en beredskapsmekanism för resurser och utrustning som kan ställas till medlemsstaternas förfogande i
nödsituationer.
— Identifiering av insatsexperter, insatsmoduler och annat stöd som finns att tillgå i medlemsstaterna för hjälpinsatser vid
olyckor.
— Mobilisering av experter som ska bedöma insatsbehov och underlätta europeiskt stöd i medlemsstaterna eller tredjeland i
händelse av katastrofer, samt av grundläggande logistikstöd till sådana experter.
— Ett program för att lära av erfarenheter från insatser och övningar på civilskyddsområdet inom ramen för unionens
civilskyddsmekanism.
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— Ett program för att utbilda insatsgrupper, extern personal och experter, i syfte att skapa kunskap och verktyg för att de
effektivt ska kunna delta i unionsinsatser, och utveckla gemensamma normer för europeiska insatser.
— Övningar vid ledningscentraler och fullskaliga övningar för att testa kompatibiliteten, utbilda personal inom civilskyddet
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 informationssys
temet 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 är kost
nader för systemutveckling, underhåll, drift och support (hårdvara, mjukvara och tjänster). Kostnader för projektförvalt
ning, 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 3.5 i beslut 2007/779/EG, Euratom.
— Undersökning och utveckling av system för upptäckt och tidig varning vid katastrofer.
— 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, på de villkor som anges i artikel 4.2 c i beslut
2007/162/EG, Euratom.
— Stöd till konsulärt bistånd till unionsmedborgare vid större olyckor i tredjeländer avseende civilskyddsverksamhet, om detta
begärs av medlemsstaternas konsulära myndigheter.
— Workshoppar, seminarier, projekt, studier, enkäter, utveckling av modeller och scenarier och beredskapsplanering, stöd till
kapacitetsuppbyggnad; demonstrationsprojekt; tekniköverföring; åtgärder för att öka medvetenheten, information, kom
munikation och övervakning, bedömning och utvärdering.
— Annan stödjande och kompletterande verksamhet som krävs inom ramen för unionens civilskyddsmekanism.
Eftaländernas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste
läggas till de anslag som tas upp i den här artikeln. Dessa belopp – som härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under
artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 d i budgetförord
ningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilaga ”Europeiska ekonomiska samar
betsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Eventuella inkomster från kandidatländers och, i tillämpliga fall, potentiella kandidatländers i västra Balkan, bidrag för delta
gande i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till för
fogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
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 civilskyddsmekanism (omar
betning) (EUT L 314, 1.12.2007, s. 9).
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23 03 02

Pilotprojekt – Gränsöverskridande samarbete för att bekämpa naturkatastrofer
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

p.m.

p.m.

—

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

500 000

Betalningar

0,—

79 347,01

Anmärkningar
Tidigare artikel 07 04 02
Detta anslag är avsett att täcka betalningar för åtaganden till följd av studier och bidrag till åtgärder för samarbete och utveck
ling av förstärkt samarbete när det gäller åtgärder på civilskyddsområdet för att förhindra eller åtminstone minimera konse
kvenserna av naturkatastrofer genom att ta fram gränsöverskridande verktyg för logistik, samordning och tidig varning.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

23 03 03

Slutförande av tidigare program och åtgärder på området civilskydd och havsförorening
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

1 016 195,97

Anmärkningar
Tidigare artikel 07 04 03
Detta anslag är 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.
Eftaländernas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste
läggas till de anslag som tas upp i den här artikeln. Dessa belopp – som härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under
artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 d i budgetförord
ningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilaga ”Europeiska ekonomiska samar
betsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Rättslig grund
Rådets beslut 1999/847/EG av den 9 december 1999 om att inrätta ett program för gemenskapsåtgärder till förmån för rädd
ningstjänsten (EGT L 327, 21.12.1999, s. 53).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 2850/2000/EG av den 20 december 2000 om upprättande av en gemenskapsram 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).
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23 03 04

Pilotprojekt – Stärka samarbetet mellan medlemsstaterna vid bekämpningen av skogsbränder
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

p.m.

p.m.

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

1 750 000

Betalningar

0,—

1 750 000,00

Anmärkningar
Tidigare artikel 07 04 04
Pilotprojektets mål är att förbättra utnyttjandet av medlemsstaternas operativa medel och katastrofstrukturer så att en med
lemsstat kan få hjälp av de övriga för att bekämpa skogsbränder vars antal och intensitet överstiger denna medlemsstats logis
tiska och mänskliga kapacitet.
Pilotprojektet har bland annat till mål att
— inventera medlemsstaternas insatsstyrkor och logistiska medel för katastrofer,
— utarbeta standardiserade kommunikations- och informationsmekanismer för att öka insatseffektiviteten samt för att utbyta
information om de bästa metoderna och den bästa utrustningen och om utarbetandet av verksamhetsplaner för använd
ningen av insatskapaciteten, både den tekniska och den mänskliga.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
23 03 05

Förberedande åtgärd för unionens snabbinsatsstyrka
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

5 000 000

Åtaganden

7 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

7 000 000

Åtaganden

6 588 185,00

Betalningar

3 588 974,40

Anmärkningar
Tidigare artikel 07 04 05
Detta anslag är avsett att täcka en förberedande åtgärd för en snabbinsatsstyrka för unionen som ska vara utformad så att den
omedelbart kan sättas in vid kritiska situationer till följd av omfattande katastrofer, bl.a. skogsbränder. Den kan bestå av spe
cifika civilskyddsenheter som medlemsstaterna ställer till förfogande för europeiska civilskyddsinsatser och/eller ytterligare kom
pletterande styrkor som ställts till förfogande av Övervaknings- och informationscentrum (MIC) genom fasta överenskommelser
med andra parter.
Syftet med den förberedande åtgärden är att förbättra utnyttjandet av medlemsstaternas extra operativa medel och katastrof
strukturer så att andra medlemsstater och tredjeländer kan få hjälp för att bekämpa skogsbränder vars antal och intensitet över
stiger den nationella logistiska och mänskliga kapaciteten. Den ska utformas för att testa innovativa arrangemang för att göra
hjälp tillgänglig för medlemsstater eller tredjeländer som drabbats av betydande skogsbränder. Den ska i synnerhet täcka med
lemsstaternas inrättande av en reservkapacitet för brandbekämpning som kan göras tillgänglig i situationer där medlemssta
terna inte kan tillhandahålla hjälp eftersom de använder hela sin nationella kapacitet för brandbekämpning för att släcka bränder
eller för högriskberedskap för skogsbränder på sitt eget territorium.
Genom att garantera att viktiga resurser och utrustning snabbt kan sättas in under vissa perioder, i linje med olika scenarier för
hantering av omfattande katastrofer, syftar denna förberedande åtgärd till att stärka unionens gemensamma beredskap för omfat
tande katastrofer och banar väg för Europeiska unionens civilskyddsstyrka.
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23 03 05 (forts.)

Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
23 03 06

Räddningsinsatser i tredjeländer
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

9 000 000

Anslag 2010

Betalningar

3 808 716

Åtaganden

8 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

6 000 000

Åtaganden

684 968,00

Betalningar

729 115,46

Anmärkningar
Tidigare artikel 19 06 05
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för räddningsinsatser i tredjeländer inom ramen för det finansiella instrumentet för civil
skydd och unionens civilskyddsmekanism enligt följande:
— Mobilisering av experter för bedömning av stödbehoven och underlättande av europeiska stödinsatser i medlemsstater eller
tredjeländer vid katastrofer.
— Transport av europeiskt civilskyddsbistånd vid katastrofer, inbegripet tillhandahållande av relevant information om trans
portmedel vid katastrofer samt därmed sammanhängande logistik.
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 organisa
tioner samt offentliga och privata aktörer (även utsänd personal från medlemsstaternas förvaltningar) med erforderliga speci
alkunskaper och erfarenheter.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i den här artikeln. 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 enligt
bestämmelserna i artikel 18.1 d 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 eller i förekommande fall de potentiella ländernas på västra Balkan deltagande
unions/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till
förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
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 civilskyddsmekanism (omar
betning) (EUT L 314, 1.12.2007, s. 9).
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AVDELNING 24 — BEDRÄGERIBEKÄMPNING

AVDELNING 24
BEDRÄGERIBEKÄMPNING
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel

Rubrik

Anslag 2011
Åtaganden

Betalningar

Anslag 2010
Åtaganden

Betalningar

Genomförande 2009
Åtaganden

Betalningar

24 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
INOM POLITIKOMRÅDET BEDRÄ
GERIBEKÄMPNING

58 249 000

58 249 000

57 145 000

57 145 000 57 443 431,31

57 443 431,31

24 02

BEDRÄGERIBEKÄMPNING

23 500 000

16 556 171

20 500 000

16 200 000 19 933 520,44

16 177 435,75

81 749 000

74 805 171

77 645 000

73 345 000 77 376 951,75

73 620 867,06

Avdelning 24 – Totalt
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AVDELNING 24
BEDRÄGERIBEKÄMPNING
KAPITEL 24 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET BEDRÄGERIBEKÄMPNING

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

24 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
INOM POLITIKOMRÅDET
BEDRÄGERIBEKÄMPNING

24 01 06

Europeiska byrån för bedräge
ribekämpning (Olaf)

BR

Anslag 2011

5

Kapitel 24 01 – Totalt

24 01 06

Anslag 2010

Genomförande 2009

58 249 000

57 145 000

57 443 431,31

58 249 000

57 145 000

57 443 431,31

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

58 249 000

Genomförande 2009

57 145 000

57 443 431,31

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.
Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 65 000 EUR.
Minst ytterligare fem tjänstemän bör ställas till förfogande i Bulgarien och Rumänien i syfte att stärka kapacitetsuppbyggnad,
utbildningsåtgärder och kunskapsöverföring.
Rättslig grund
Kommissionens beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom av den 28 april 1999 om inrättande av en europeisk byrå för bedräge
ribekämpning (OLAF) (EGT L 136, 31.5.1999, s. 20), särskilt artiklarna 4 och 6.3.
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 bedrä
geribekämpning (OLAF) (EGT L 136, 31.5.1999, s. 8), särskilt artikel 11.
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KAPITEL 24 02 — BEDRÄGERIBEKÄMPNING
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

24 02

BEDRÄGERIBEKÄMPNING

24 02 01

Operativa program för bedräge
ribekämpning

1.1

15 000 000

10 378 751

14 100 000

24 02 02

Perikles

1.1

1 000 000

666 525

900 000

700 000

983 516,80

715 681,42

24 02 03

Informationssystem för bedräge
ribekämpning (Afis)

1.1

6 000 000

4 760 895

5 500 000

4 500 000

5 492 266,08

5 269 392,28

24 02 04

Pilotprojekt – Utveckling av en
EU-utvärderingsmekanism för
korruptionsbekämpning, med
särskild inriktning på att identi
fiera och minska kostnaderna för
korruption i samband med
offentlig upphandling som inbe
griper EU-medel

5

1 500 000

750 000

23 500 000

16 556 171

Kapitel 24 02 – Totalt

24 02 01

20 500 000

11 000 000 13 457 737,56 10 192 362,05

16 200 000 19 933 520,44 16 177 435,75

Operativa program för bedrägeribekämpning
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

15 000 000

10 378 751

Åtaganden

14 100 000

Genomförande 2009
Betalningar

11 000 000

Åtaganden

Betalningar

13 457 737,56

10 192 362,05

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka 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.
Anslaget ska täcka följande:
— Utveckling och förbättring av utredningsmetoder och tekniska medel i kampen mot bedrägerier, samt förbättring av kva
liteten på det tekniska och operativa stödet under utredningar, i synnerhet tekniskt bistånd till nationella myndigheter som
arbetar med att bekämpa bedrägerier, däribland cigarettsmuggling.
— Främjande och förbättring av samarbetet mellan medlemsstaterna och unionen samt mellan yrkesutövare och akademiker.
— Tillhandahållande av information och stöd för verksamhet, som avser tillgång till information.
Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unions-/gemenskapsprogrammen från kandidatländerna 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 18.1 d 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, s. 2).
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24 02 01 (forts.)

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 bedrä
geribekämpning (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 åtgär
der inom området för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen (Hercule-programmet) (EUT L 143, 30.4.2004, s. 9).
24 02 02

Perikles
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

1 000 000

666 525

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

900 000

700 000

Åtaganden

Betalningar

983 516,80

715 681,42

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka handlingsprogrammet Perikles för utbildning, utbytesverksamhet och stöd i avsikt att skydda
euron mot förfalskning.
Rättslig grund
Rådets beslut 2001/923/EG av den 17 december 2001 om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning
med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) (EGT L 339, 21.12.2001, s. 50).
Rådets beslut 2001/924/EG av den 17 december 2001 om att låta verkningarna av beslutet om inrättande av ett handlingspro
gram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) även omfatta de
medlemsstater som inte har antagit euron som gemensam valuta (EGT L 339, 21.12.2001, s. 55).
Referensrättsakter
Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska centralbanken av den 22 juli 1998 – Skydd av
euron mot förfalskning – Bekämpning av förfalskningar (KOM(1998) 474 slutlig).
Europaparlamentets resolution av den 17 november 1998 om kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet och
Europeiska centralbanken – Skydd av euron mot förfalskning – Bekämpning av förfalskningar (EGT C 379, 7.12.1998, s. 39).
24 02 03

Informationssystem för bedrägeribekämpning (Afis)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

6 000 000

Anslag 2010

Betalningar

4 760 895

Åtaganden

5 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

4 500 000

Åtaganden

5 492 266,08

Betalningar

5 269 392,28

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för genomförbarhetsstudier och för utveckling av nya datortillämpningar som är sär
skilt utformade för kampen mot bedrägerier, som en del av det nya informationssystemet för bedrägeribekämpning (Afis). Sys
temet ska fungera som ett hjälpmedel för de behöriga myndigheterna i deras kamp mot bedrägerier och liknande brott som utgör
hot mot unionens allmänna budget, genom att det möjliggör snabbt och säkert informationsutbyte såväl inbördes mellan dessa
myndigheter som mellan dem och kommissionen.
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KAPITEL 24 02 — BEDRÄGERIBEKÄMPNING (forts.)

24 02 03 (forts.)

Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myn
digheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbruks
lagstiftningen (EGT L 82, 22.3.1997, s. 1), särskilt artikel 23.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 766/2008 av den 9 juli 2008 om ändring av rådets förordning (EG) nr 515/97
om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissio
nen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (EUT L 218, 13.8.2008, s. 48).
24 02 04

Pilotprojekt – Utveckling av en EU-utvärderingsmekanism för korruptionsbekämpning, med särskild inriktning på att iden
tifiera och minska kostnaderna för korruption i samband med offentlig upphandling som inbegriper EU-medel
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 500 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

750 000

Anmärkningar
Ny artikel
I enlighet med vad som anges i handlingsplanen för genomförande av Stockholmsprogrammet avser kommissionen att lägga
fram ett ”meddelande om en övergripande strategi mot korruption i medlemsstaterna, inbegripet inrättandet av en utvärde
ringsmekanism och framläggande av metoder för ett samarbete med Europarådets grupp av stater mot korruption (GRECO) i
detta syfte”.
Denna strategi mot korruption och utvärderingsmekanismen på EU-nivå skulle bemöta i) allmänhetens uppfattning i EU (Euro
barometrarna från 2007 och 2009): över 75 % av EU:s invånare anser att korruption utgör ett stort problem i deras egen med
lemsstat, och ii) allmänhetens utbredda förväntning på att EU ska öka sina insatser (offentligt samråd om
Stockholmsprogrammet: 88 % av de personer som hördes krävde att EU skulle göra mer för att bekämpa korruption).
Ett konkret steg på vägen mot att inrätta en utvärderingsmekanism är ett pilotprojekt med särskild inriktning på offentlig upp
handling som inbegriper EU-medel, som skulle kunna identifiera korruptionsindikatorer för offentlig upphandling, testa dem i
ett begränsat antal medlemsstater och mäta hur mycket korruptionen kostar inom vissa områden. Det föreslagna pilotprojektet
måste ha en sådan inriktning med tanke på hur mycket EU-pengar det rör sig om i hela EU och det faktum att offentlig upp
handling är ett utvecklat område av unionens regelverk inom vilket unionens behörighet är väl etablerad.
Korruptionen har varit en stor bov i finanskrisdramat och den bidrar till att återhämtningen går långsammare. Detta gör beho
vet av det föreslagna projektet och EU-insatser än mer akut.
Som en del i förberedelserna kan en forskningsgrupp inom ramen för pilotprojektet lägga fram definitioner av korruption inom
offentlig upphandling, så att data i olika medlemsstater kan jämföras och kostnaderna för korruptionen kan identifieras på
grundval av gemensamma kriterier.
Pilotprojektet skulle kunna genomföras i ett begränsat antal medlemsstater som väljs ut på grundval av huruvida resultaten är
relevanta för en uppföljning på EU-nivå och för en framtida EU-strategi och lagstiftningsåtgärd. Pilotprojektets resultat skulle
sedan kunna spridas i hela EU.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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AVDELNING 25
KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH JURIDISKA RÅDGIVNING
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
25 01

Rubrik

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
INOM POLITIKOMRÅDET KOM
MISSIONENS POLITISKA SAM
ORDNING OCH JURIDISKA
RÅDGIVNING
Reserver (40 01 40)

25 02

RELATIONER MED CIVILSAM
HÄLLET, ÖPPENHET OCH INFOR
MATION
Avdelning 25 – Totalt
Reserver (40 01 40)

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

186 373 414

186 373 414

183 340 615

183 340 615 182 401 082,45 182 401 082,45

565 027

565 027

374 355

186 938 441

186 938 441

183 714 970

4 439 000

4 439 000

4 183 000

190 812 414

190 812 414

187 523 615

565 027

565 027

374 355

191 377 441

191 377 441

187 897 970

Åtaganden

Betalningar

374 355
183 714 970 182 401 082,45 182 401 082,45

4 183 000

3 999 730,10

3 671 816,44

187 523 615 186 400 812,55 186 072 898,89
374 355
187 897 970 186 400 812,55 186 072 898,89
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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

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

25 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
INOM POLITIKOMRÅDET KOM
MISSIONENS POLITISKA SAM
ORDNING OCH JURIDISKA
RÅDGIVNING

25 01 01

Utgifter avseende personal i
aktiv tjänst inom politikområdet
kommissionens politiska samord
ning och juridiska rådgivning

25 01 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv
tjänst inom politikområdet kom
missionens politiska samordning
och juridiska rådgivning

Betalningar

Åtaganden

138 183 963

138 183 963

133 378 580

105 027

105 027

374 355

138 288 990

138 288 990

133 752 935

9 039 000

9 039 000

9 034 000

Artikel 25 01 01 – Delsumma

147 222 963

147 222 963

142 412 580

Reserver (40 01 40)

105 027

105 027

374 355

147 327 990

147 327 990

142 786 935

5

Reserver (40 01 40)

25 01 01 03

Anslag 2010

Löner, andra ersättningar och
tillägg för institutionens ledamö
ter

Genomförande 2009

BR

5

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

133 378 580 133 240 649,44 133 240 649,44
374 355
133 752 935 133 240 649,44 133 240 649,44

9 034 000

10 012 415,78

10 012 415,78

142 412 580 143 253 065,22 143 253 065,22
374 355
142 786 935 143 253 065,22 143 253 065,22

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 inom
politikområdet kommissionens
politiska samordning och
juridiska rådgivning

5

6 340 020

6 340 020

6 022 679

6 022 679

4 528 246,56

4 528 246,56

25 01 02 03

Särskilda rådgivare

5

627 000

627 000

649 000

649 000

468 901,08

468 901,08

25 01 02 11

Andra administrativa utgifter
inom politikområdet
kommissionens politiska
samordning och juridiska
rådgivning

5

12 869 896

12 869 896

12 791 601

12 791 601

13 907 112,64

13 907 112,64
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KAPITEL 25 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH
JURIDISKA RÅDGIVNING (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt
25 01 02 13

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

Andra administrativa utgifter för
institutionens ledamöter

5

Betalningar

4 171 000

4 171 000

460 000

460 000

4 631 000
Artikel 25 01 02 – Delsumma
Reserver (40 01 40)

Utgifter för utrustning,
inventarier och tjänster inom
politikområdet kommissionens
politiska samordning och
juridiska rådgivning

25 01 06

Bättre lagstiftning och
utveckling av institutionerna

25 01 06 01

Konsekvensbedömningsnämnden

Lagstiftningens kvalitet

25 01 07 01

Kodifiering av unionsrätten

25 01 08 01

Kostnader för juridisk hjälp

25 01 09

Pilotprojekt – Interinstitutionellt
system för kartläggning av
långsiktiga trender inom
unionen

Åtaganden

Betalningar

4 542 228,93

4 631 000

4 631 000

4 631 000

4 542 228,93

4 542 228,93

24 007 916

24 007 916

24 094 280

24 094 280

23 446 489,21

23 446 489,21

460 000

460 000

24 467 916

24 467 916

24 094 280

24 094 280

23 446 489,21

23 446 489,21

5

10 012 824

10 012 824

9 753 755

9 753 755

10 460 202,82

10 460 202,82

5

50 000

50 000

80 000

80 000

50 000,—

50 000,—

50 000

50 000

80 000

80 000

50 000,—

50 000,—

1 200 000

1 200 000

2 000 000

2 000 000

775 000,—

775 000,—

1 200 000

1 200 000

2 000 000

2 000 000

775 000,—

775 000,—

3 879 711

3 879 711

4 000 000

4 000 000

4 416 325,20

4 416 325,20

3 879 711

3 879 711

4 000 000

4 000 000

4 416 325,20

4 416 325,20

1 000 000

1 000 000

Artikel 25 01 07 – Delsumma
Juridisk rådgivning, rättstvister
och överträdelser

Betalningar

4 542 228,93

5

25 01 08

Åtaganden

4 631 000

Artikel 25 01 06 – Delsumma
25 01 07

Genomförande 2009

4 631 000

Reserver (40 01 40)

25 01 03

Anslag 2010

BR

5

Artikel 25 01 08 – Delsumma

5

p.m.

p.m.

Kapitel 25 01 – Totalt

186 373 414

186 373 414

183 340 615

Reserver (40 01 40)

565 027

565 027

374 355

186 938 441

186 938 441

183 714 970

183 340 615 182 401 082,45 182 401 082,45
374 355
183 714 970 182 401 082,45 182 401 082,45

25 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet kommissionens politiska samordning och juridiska rådgivning

25 01 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet kommissionens politiska samordning och juridiska rådgivning

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

25 01 01 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

138 183 963

133 378 580

Reserver (40 01 40)

105 027

374 355

Totalt

138 288 990

133 752 935

133 240 649,44

133 240 649,44
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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

Löner, andra ersättningar och tillägg för institutionens ledamöter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

9 039 000

Genomförande 2009

9 034 000

10 012 415,78

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 och avgångsvederlag,
— kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av ersättningen som förs över till ett annat
land än anställningslandet,
— alla anpassningar av ersättningar, avgångsvederlag och pensioner som rådet godkänner under budgetåret.
Dessutom är detta anslag avsett för ett eventuellt anslag som ska täcka
— resekostnader för ledamöter av kommissionen (även för familjemedlemmar) då de tillträder och frånträder sin tjänst vid
institutionen,
— 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 leda
möter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter 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.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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KAPITEL 25 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH
JURIDISKA RÅDGIVNING (forts.)

25 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet kommissionens politiska samordning och juri
diska rådgivning

25 01 02 01

Extern personal inom politikområdet kommissionens politiska samordning och juridiska rådgivning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

6 340 020

25 01 02 03

Genomförande 2009

6 022 679

4 528 246,56

Särskilda rådgivare
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

627 000

Genomförande 2009

649 000

468 901,08

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka ersättningen till särskilda rådgivare, deras utgifter i samband med tjänsteresa och institutionens
avgifter för olycksfallsförsäkringar.
Rättslig grund
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
25 01 02 11

Andra administrativa utgifter inom politikområdet kommissionens politiska samordning och juridiska rådgivning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

12 869 896

25 01 02 13

Genomförande 2009

12 791 601

13 907 112,64

Andra administrativa utgifter för institutionens ledamöter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

25 01 02 13

Anslag 2010

4 171 000

Reserver (40 01 40)

460 000

Totalt

4 631 000

Genomförande 2009

4 631 000

4 542 228,93

4 631 000

4 542 228,93

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 institutionens verksamhet.
Återbetalningar av utgifter i samband med tjänsteresa som har utbetalats för en annan av unionens institutioner eller organ och
för tredje person utgör inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål.
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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.)

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
20 000 EUR.
Villkor för att frigöra reserven
460 000 EUR får ligga kvar i reserven tills kommissionen uppfyller det frivilliga åtagandet från kommissionens ordförande (poli
tiska riktlinjer för nästa kommission, 3 september 2009, s. 37) och omsätter uppförandekoden för kommissionsledamöter i en
strukturerad dialog med de berörda institutionerna, särskilt
— förbättringar av kommissionsledamöternas intresseförklaringar (regelbundenhet, årlig översyn, utvidgning av kravet på
redovisning till barns och livspartners finansiella intressen),
— större transparens för kommissionsledamöternas tjänsteresor,
— förbättrade regler för de omständigheter då intressekonflikter kan föreligga, framför allt
— striktare regler för mottagande av gåvor (klarläggande att också semesterinbjudningar och andra tjänster utgör gåvor,
offentliggörande av givaren),
— striktare krav vad avser verksamhet i den privata sektorn sedan man lämnat kommissionen (”avkylningsperiod”),
— nya förfaranden för hur man går till väga då intressekonflikter föreligger; nytt rådgivande organ som ska tillsättas
gemensamt av institutionerna för standarder i det offentliga livet,
— införande av genomförandestrukturer för uppförandekoden (inkl. lämpliga straff vid överträdelser),
— införande av rapportering och förbättrad presentation av uppförandekoden på kommissionens webbplats,
— klarläggande av existerande förfaranden för överklagande hos Europeiska ombudsmannen.
Rättslig grund
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och leda
möter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare
(EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artikel 6.
Meddelande från kommissionens ordförande SEK(2004) 1487 om uppförandekodexen för kommissionsledamöter.
Kommissionens beslut K(2007) 3494 av den 18 juli 2007 om kommissionens, ordförandens eller kommissionsledamöternas
system för utgifter för representation och mottagning.

25 01 03

Utgifter för utrustning, inventarier och tjänster inom politikområdet kommissionens politiska samordning och juridiska
rådgivning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

10 012 824

Genomförande 2009

9 753 755

10 460 202,82

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/943

KOMMISSIONEN
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KAPITEL 25 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH
JURIDISKA RÅDGIVNING (forts.)

25 01 06

Bättre lagstiftning och utveckling av institutionerna

25 01 06 01

Konsekvensbedömningsnämnden
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

50 000

Genomförande 2009

80 000

50 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av särskilda utredningar, rådfrågning, möten och annan verksamhet inom
konsekvensbedömningsnämnden.

25 01 07

Lagstiftningens kvalitet

25 01 07 01

Kodifiering av unionsrätten
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 200 000

Genomförande 2009

2 000 000

775 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kodifiering och omarbetning av unions-/gemenskapsrättsakter.

25 01 08

Juridisk rådgivning, rättstvister och överträdelser

25 01 08 01

Kostnader för juridisk hjälp
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 879 711

Genomförande 2009

4 000 000

4 416 325,20

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka rättsliga kostnader på förberedelsestadiet, 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.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
200 000 EUR.
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25 01 09

Pilotprojekt – Interinstitutionellt system för kartläggning av långsiktiga trender inom unionen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

1 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 000 000

Anmärkningar
Syftet med detta pilotprojekt är att inrätta ett interinstitutionellt system för att kartlägga långsiktiga trender inom strategiskt vik
tiga områden i unionen. Detta system bör utmynna i gemensamma analyser av sannolika följder i viktiga frågor som ska ställas
till beslutsfattarnas förfogande. Systemet ska samordnas mellan Europaparlamentet (med deltagande av utredningsavdelning
arna), rådet och kommissionen, och Europeiska unionens redan väletablerade institut för säkerhetsstudier ska fungera som sam
bandscentral. Systemet bör inrättas snabbt för att kunna vara fullt funktionsdugligt 2012.
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KAPITEL 25 02 — RELATIONER MED CIVILSAMHÄLLET, ÖPPENHET OCH INFORMATION
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

25 02

RELATIONER MED CIVILSAM
HÄLLET, ÖPPENHET OCH
INFORMATION

25 02 01

Institutioner av europeiskt
intresse

25 02 01 01

Europeiska unionens historiska
arkiv

5

Artikel 25 02 01 – Delsumma

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2 176 000

2 176 000

2 020 000

2 020 000

1 786 000,—

1 776 320,—

2 176 000

2 176 000

2 020 000

2 020 000

1 786 000,—

1 776 320,—

25 02 04

Information och publikationer

25 02 04 01

Databaser för dokumentation

5

800 000

800 000

700 000

700 000

682 093,90

836 100,15

25 02 04 02

Digitala publikationer

5

1 463 000

1 463 000

1 463 000

1 463 000

1 531 636,20

1 059 396,29

Artikel 25 02 04 – Delsumma

2 263 000

2 263 000

2 163 000

2 163 000

2 213 730,10

1 895 496,44

Kapitel 25 02 – Totalt

4 439 000

4 439 000

4 183 000

4 183 000

3 999 730,10

3 671 816,44

25 02 01

Institutioner av europeiskt intresse

25 02 01 01

Europeiska unionens historiska arkiv
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

2 176 000

Anslag 2010

Betalningar

2 176 000

Åtaganden

2 020 000

Genomförande 2009
Betalningar

2 020 000

Åtaganden

1 786 000,00

Betalningar

1 776 320,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka Europeiska universitetsinstitutets utgifter för förvaltningen av historiska arkiv i unionen (personaloch driftskostnader).
Rättslig grund
Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 av den 1 februari 1983 om öppnandet för allmänheten av Europeiska ekono
miska 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 stålge
menskapens historiska arkiv (EGT L 43, 15.2.1983, s. 14).
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning
(EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Referensrättsakter
Avtal mellan kommissionen och Europeiska universitetsinstitutet i Florens, undertecknat den 17 december 1984.
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KAPITEL 25 02 — RELATIONER MED CIVILSAMHÄLLET, ÖPPENHET OCH INFORMATION (forts.)

25 02 04

Information och publikationer

25 02 04 01

Databaser för dokumentation
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

800 000

800 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

700 000

Åtaganden

700 000

Betalningar

682 093,90

836 100,15

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kommissionens databaser för dokumentation om aktuella förfaranden och officiella
handlingar, särskilt rörande
— insamling och bearbetning, metodisk analys och införande av texter och förfaranden,
— utveckling, förvaltning och utnyttjande av ett integrerat system,
— spridning av information med diverse elektroniska hjälpmedel.
Det bör noteras att anslaget täcker utgifter som uppstår inom unionens territorium.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning
(EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
25 02 04 02

Digitala publikationer
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

1 463 000

Anslag 2010

Betalningar

1 463 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

1 463 000

1 463 000

Åtaganden

1 531 636,20

Betalningar

1 059 396,29

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för publicering i alla former av de publikationer som anges i fördragen samt övriga publi
kationer från institutionerna och referenspublikationer.
Publiceringskostnader omfattar bl.a. förberedande och utarbetande (inklusive kontrakt med författare), frilansredigering, använ
dande av dokumentation, reproduktion av dokument, inköp eller behandling av data, redigering, översättning, granskning (inklu
sive kontroll av texternas samstämmighet), tryckning, utläggning på Internet eller något annat elektroniskt medium, distribution,
lagring, spridning och marknadsföring av dessa publikationer.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning
(EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 249.2.
Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 125.
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AVDELNING 26
KOMMISSIONENS ADMINISTRATION
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
26 01

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR
POLITIKOMRÅDET KOMMISSIO
NENS ADMINISTRATION

979 508 135

979 508 135

965 351 471

965 351 471 1 014 452 530,89 1 014 452 530,89

Reserver (40 01 40)

78 381

78 381

8 985 997

979 586 516

979 586 516

974 337 468

Åtaganden

Betalningar

8 985 997
974 337 468 1 014 452 530,89 1 014 452 530,89

26 02

MULTIMEDIAPRODUKTION

14 400 000

13 711 378

14 400 000

14 400 000

13 560 385,82

12 795 171,35

26 03

TJÄNSTER FÖR OFFENTLIGA
FÖRVALTNINGAR, FÖRETAG
OCH MEDBORGARE

24 800 000

23 933 815

2 000 000

19 000 000

19 901 437,05

25 415 642,21

23 100 000

5 750 000

24 800 000

23 933 815

25 100 000

24 750 000

19 901 437,05

25 415 642,21

Avdelning 26 – Totalt 1 018 708 135

1 017 153 328

981 751 471

78 381

32 085 997

Reserver (40 02 41)

Reserver (40 01 40, 40 02 41)

78 381
1 018 786 516

998 751 471 1 047 914 353,76 1 052 663 344,45
14 735 997

1 017 231 709 1 013 837 468 1 013 487 468 1 047 914 353,76 1 052 663 344,45
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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

26 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET KOM
MISSIONENS ADMINISTRATION

26 01 01

Utgifter för personal i aktiv
tjänst inom politikområdet kom
missionens administration

BR

5

Reserver (40 01 40)

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

103 126 721

100 865 768

102 417 560,29

78 381

283 102

103 205 102

101 148 870

102 417 560,29

26 01 02

Extern personal och andra admi
nistrativa utgifter till stöd för
politikområdet kommissionens
administration

26 01 02 01

Extern personal

5

5 722 091

5 331 770

6 527 359,36

26 01 02 11

Övriga förvaltningsutgifter

5

18 948 566

13 073 422

21 298 198,61

Reserver (40 01 40)

5 602 895

Artikel 26 01 02 – Delsumma

18 948 566

18 676 317

21 298 198,61

24 670 657

18 405 192

27 825 557,97

Reserver (40 01 40)

26 01 03

Utgifter avseende möbler,
utrustning och tjänster för
politikområdet kommissionens
administration

26 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom
politikområdet kommissionens
administration

26 01 04 01

Lösningar för att uppnå
interoperabilitet mellan
europeiska offentliga
förvaltningar (ISA) –
Administrativa utgifter

5 602 895

5

1.1

24 670 657

24 008 087

27 825 557,97

7 472 572

7 376 147

8 039 495,01

600 000

p.m.

Reserver (40 01 40)

700 000
600 000

Artikel 26 01 04 – Delsumma

542 394,—

600 000

Reserver (40 01 40)

700 000
p.m.

542 394,—
542 394,—

700 000
600 000

700 000

542 394,—
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KOMMISSIONEN
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KAPITEL 26 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

26 01 09

Administrativt stöd till publika
tionsbyrån

26 01 09 01

Publikationsbyrån

BR

5

Artikel 26 01 09 – Delsumma
26 01 10

Konsolidering av unionsrätten

26 01 10 01

Konsolidering av unionsrätten

5

Artikel 26 01 10 – Delsumma
26 01 11

Europeiska unionens officiella
tidning (L- och C-serierna)

26 01 11 01

Europeiska unionens officiella tidning

5

Artikel 26 01 11 – Delsumma

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

84 373 000

84 082 000

89 559 304,80

84 373 000

84 082 000

89 559 304,80

1 500 000

2 000 000

2 093 580,98

1 500 000

2 000 000

2 093 580,98

12 178 000

13 500 000

12 941 132,09

12 178 000

13 500 000

12 941 132,09

26 01 20

Europeiska rekryteringsbyrån

5

26 776 000

30 993 000

27 138 816,29

26 01 21

Byrån för löneadministration
och individuella ersättningar

5

35 102 000

33 728 000

39 423 954,52

26 01 22

Infrastruktur- och logistikbyrån
i Bryssel

26 01 22 01

Infrastruktur- och logistikbyrån i
Bryssel

5

68 880 000

67 343 000

65 401 973,88

26 01 22 02

Förvärv och hyra av byggnader i
Bryssel

5

206 758 532

213 658 520

214 415 124,—

26 01 22 03

Utgifter för byggnader i Bryssel

5

78 589 871

75 658 229

87 125 700,17

26 01 22 04

Utgifter för utrustning – Bryssel

5

7 087 432

4 902 115

5 361 075,58

Reserver (40 01 40)

26 01 22 05

Tjänster och övriga driftsutgifter i
Bryssel

2 400 000

5

Artikel 26 01 22 – Delsumma

7 087 432

7 302 115

5 361 075,58

5 868 045

7 219 091

6 130 825,—

367 183 880

368 780 955

378 434 698,63

Reserver (40 01 40)

2 400 000
367 183 880

371 180 955

378 434 698,63

26 01 23

Infrastruktur- och logistikbyrån
i Luxemburg

26 01 23 01

Infrastruktur- och logistikbyrån i
Luxemburg

5

25 072 000

24 430 000

23 500 433,83

26 01 23 02

Förvärv och hyra av byggnader i
Luxemburg

5

41 108 000

42 844 000

55 906 993,71

26 01 23 03

Utgifter för byggnader i
Luxemburg

5

16 897 000

15 720 000

17 569 652,56

26 01 23 04

Utgifter för utrustning –
Luxemburg

5

657 000

714 000

594 948,76
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KAPITEL 26 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

26 01 23 05

Tjänster och övriga driftsutgifter i
Luxemburg

5

718 000

718 000

688 713,30

26 01 23 06

Bevakning av byggnader i Luxem
burg

5

5 600 000

5 535 000

5 443 414,68

90 052 000

89 961 000

103 704 156,84

Anslag 2011

Artikel 26 01 23 – Delsumma

Anslag 2010

Genomförande 2009

26 01 40

Säkerhet

26 01 40 01

Säkerhet och bevakning

5

7 685 982

6 915 000

6 046 002,42

26 01 40 02

Bevakning av byggnader i Bryssel

5

31 276 369

31 949 185

33 817 617,07

38 962 351

38 864 185

39 863 619,49

Artikel 26 01 40 – Delsumma
26 01 49

Administrativa anslag som
överförts automatiskt

26 01 50

Personalpolitik och
personalförvaltning

26 01 50 01

Läkartjänsten

5

6 348 512

6 682 325

6 906 680,80

26 01 50 02

Uttagningsprov, urval och
rekryteringsutgifter

5

1 950 379

2 350 320

1 847 491,81

26 01 50 04

Interinstitutionellt samarbete på
det sociala planet

5

8 078 518

8 554 535

14 240 105,99

26 01 50 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

5

400 000

520 000

361 272,41

26 01 50 07

Skadestånd

5

150 000

200 000

188 300,—

26 01 50 08

Diverse försäkringar

5

58 000

55 000

60 786,59

26 01 50 09

Språkkurser

5

4 062 554

4 221 000

4 022 450,01

21 047 963

22 583 180

27 627 087,61

5

Artikel 26 01 50 – Delsumma

p.m.

p.m.

0,—

26 01 51

Europaskolor

26 01 51 01

Kansli för Europaskolornas
generalsekreterare (Bryssel)

5

8 632 000

8 554 000

8 357 291,—

26 01 51 02

Bryssel I (Uccle)

5

25 332 000

24 197 011

23 166 437,—

26 01 51 03

Bryssel II (Woluwe)

5

22 729 000

22 314 024

22 443 015,—

26 01 51 04

Bryssel III (Ixelles)

5

23 358 000

21 602 655

20 996 834,—

26 01 51 05

Bryssel IV (övergångsperiod)

5

6 897 000

4 839 706

5 416 904,07

26 01 51 11

Luxemburg I

5

27 289 000

26 418 440

26 092 200,—

26 01 51 12

Luxemburg II

5

4 938 000

4 832 925

4 597 356,—

26 01 51 21

Mol (Belgien)

5

6 963 000

7 019 115

6 675 350,—

26 01 51 22

Frankfurt am Main (Tyskland)

5

6 554 000

4 366 031

6 528 974,—

26 01 51 23

Karlsruhe (Tyskland)

5

2 530 991

3 133 263

3 885 305,—

26 01 51 24

München (Tyskland)

5

371 000

494 527

204 477,30
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KAPITEL 26 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

26 01 51 25

Alicante (Spanien)

5

7 762 000

7 057 719

6 459 740,—

26 01 51 26

Varese (Italien)

5

11 128 000

10 163 733

10 459 119,—

26 01 51 27

Bergen (Nederländerna)

5

4 981 000

4 946 035

4 522 282,—

26 01 51 28

Culham (Förenade kungariket)

5

4 498 000

4 272 860

5 035 888,—

26 01 51 31

Unionens bidrag till Europasko
lorna (typ 2)

5

2 500 000

26 01 01

p.m.

Artikel 26 01 51 – Delsumma

166 462 991

154 212 044

154 841 172,37

Kapitel 26 01 – Totalt

979 508 135

965 351 471

1 014 452 530,89

Reserver (40 01 40)

78 381

8 985 997

979 586 516

974 337 468

1 014 452 530,89

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet kommissionens administration
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

26 01 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

103 126 721

100 865 768

Reserver (40 01 40)

78 381

283 102

Totalt

103 205 102

101 148 870

102 417 560,29

102 417 560,29

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 2011

Anslag 2010

5 722 091

26 01 02 11

Genomförande 2009

5 331 770

6 527 359,36

Övriga förvaltningsutgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

26 01 02 11

Anslag 2010

18 948 566

13 073 422

Reserver (40 01 40)

21 298 198,61

5 602 895

Totalt

26 01 03

Genomförande 2009

18 948 566

18 676 317

21 298 198,61

Utgifter avseende möbler, utrustning och tjänster för politikområdet kommissionens administration
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

7 472 572

Genomförande 2009

7 376 147

8 039 495,01
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26 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet kommissionens administration

26 01 04 01

Lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar (ISA) – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

26 01 04 01

Anslag 2010

600 000

p.m.

Reserver (40 01 40)
Totalt

Genomförande 2009

542 394,00
700 000

600 000

700 000

542 394,—

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 budgetpost, samt alla andra utgifter för
tekniskt eller administrativt stöd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och som kommer att läggas ut på entre
prenad av kommissionen i form av tillfälliga avtal om tjänster i takt med att avtalen med kontoren för tekniskt bistånd löper ut
under kommande år.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 enligt
bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa
enligt den bilaga om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den
allmänna budgeten.
Eventuella inkomster från kandidatländernas och i förekommande fall de potentiella kandidatländernas i västra Balkan delta
gande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d 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 punkt 26 03 01 01.

26 01 09

Administrativt stöd till publikationsbyrån

26 01 09 01

Publikationsbyrån
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

84 373 000

Genomförande 2009

84 082 000

89 559 304,80

Anmärkningar
Det uppförda beloppet motsvarar anslagen för publikationsbyrån som anges i detalj i en särskild bilaga till denna del av utgifts
beräkningen för detta avsnitt.
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KAPITEL 26 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION (forts.)

26 01 09 (forts.)
26 01 09 01 (forts.)

På grundval av publikationsbyråns kostnadsanalys kan de tjänster byrån utför för de olika institutionernas räkning värderas till
följande:
Europaparlamentet

9 464 472

11,22 %

Rådet

6 985 468

8,28 %

55 368 335

65,62 %

Domstolen

3 272 012

3,88 %

Revisionsrätten

1 153 202

1,37 %

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

1 312 427

1,56 %

456 529

0,54 %

6 360 555

7,54 %

84 373 000

100,00 %

Kommissionen

Regionkommittén
Övriga
Totalt

Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
8 750 700 EUR.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artiklarna 171–175.
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).

26 01 10

Konsolidering av unionsrätten

26 01 10 01

Konsolidering av unionsrätten
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 500 000

Genomförande 2009

2 000 000

2 093 580,98

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 institutioners samtliga officiella språk.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas
till 100 EUR.
Rättslig grund
Slutsatser från Europeiska rådets möte i Edinburgh i december 1992 (SN/456/92), särskilt bilaga 3 till del A, s. 5.
Förklaring om gemenskapslagstiftningens redaktionella kvalitet, i bilaga till Amsterdamfördragets slutakt.
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26 01 10 (forts.)
26 01 10 01 (forts.)

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).
26 01 11

Europeiska unionens officiella tidning (L- och C-serierna)

26 01 11 01

Europeiska unionens officiella tidning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

12 178 000

Genomförande 2009

13 500 000

12 941 132,09

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för alla former av tillgängliggörande av Europeiska unionens officiella tidning, inklusive
distribution, katalogisering, indexering och arkivering.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
462 000 EUR.
Rättslig grund
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 297.
Rådets förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som ska 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. 390).
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).
26 01 20

Europeiska rekryteringsbyrån
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

26 776 000

Genomförande 2009

30 993 000

27 138 816,29

Anmärkningar
Det angivna beloppet motsvarar anslagen för Europeiska rekryteringsbyrån som anges i detalj i en särskild bilaga till denna del
av utgiftsberäkningen i detta avsnitt.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
359 000 EUR.
Rättslig grund
Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkom
mitténs 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).
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AVDELNING 26 — KOMMISSIONENS ADMINISTRATION
KAPITEL 26 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION (forts.)

26 01 21

Byrån för löneadministration och individuella ersättningar
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

35 102 000

Genomförande 2009

33 728 000

39 423 954,52

Anmärkningar
Det angivna beloppet motsvarar anslagen för Byrån för löneadministration och individuella ersättningar, som anges i detalj i en
särskild bilaga till denna del av utgiftsberäkningen i detta avsnitt.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
4 000 000 EUR.
Rättslig grund
Kommissionens beslut 2003/522/EG av den 6 november 2002 om inrättandet av Byrån för löneadministration och individu
ella ersättningar (EUT L 183, 22.7.2003, s. 30).
26 01 22

Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel

26 01 22 01

Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

68 880 000

Genomförande 2009

67 343 000

65 401 973,88

Anmärkningar
Det angivna beloppet motsvarar anslagen för Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel som anges i detalj i en särskild bilaga till
denna del av utgiftsberäkningen för detta avsnitt.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
5 965 000 EUR.
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).
26 01 22 02

Förvärv och hyra av byggnader i Bryssel
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

206 758 532

Genomförande 2009

213 658 520

214 415 124,00

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 inom forskningsområdet täcks av anslag som tagits upp i artikel 01 05 i de berörda
avdelningarna.

II/960

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 26 — KOMMISSIONENS ADMINISTRATION
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26 01 22 (forts.)
26 01 22 02 (forts.)

Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer inom unio
nen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03.
De inkomster som härrör från Eftaländernas bidrag och bidrar till unionens allmänna kostnader enligt artiklarna 76 och 82 i
EES-avtalet ska ge upphov till ytterligare anslag i berörda budgetposter, i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen.
Dessa inkomster beräknas uppgå till 554 704 EUR.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
13 976 453 euro.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

26 01 22 03

Utgifter för byggnader i Bryssel
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

78 589 871

Genomförande 2009

75 658 229

87 125 700,17

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, som beräknas på grundval av löpande avtal, för lokaler, hissar, uppvärmning, luftkonditionering etc.,
kostnader för periodvis återkommande lokalvård, material för lokalvård, rengöring, kemtvätt etc., samt material för för
bättring av måleriarbeten, reparationsarbeten och material till underhållsverkstäderna (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 sopsortering, soplagring och undanskaffande av sopor.
— Kostnader för ombyggnadsarbeten som flyttning av skiljeväggar, förändringar av de tekniska anläggningarna och andra spe
cialiserade ingrepp som låssmedsarbeten, el, VVS, måleri, golvläggning, samt kostnader för nätverksarbeten inom byggna
derna 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 tjänste
män 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 funktionshinder
och/eller nedsatt rörelseförmåga och för att genomföra nödvändiga anpassningar till följd av dessa granskningar så att bygg
naderna blir fullt tillgängliga för samtliga besökare.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 26 — KOMMISSIONENS ADMINISTRATION
KAPITEL 26 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION (forts.)

26 01 22 (forts.)
26 01 22 03 (forts.)

— 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.
Det ska noteras att motsvarande utgifter avsatta för forskning täcks av anslag som tagits upp i artikel 01 05 i de berörda
avdelningarna.
Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer inom unio
nen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03.
De inkomster som härrör från Eftaländernas bidrag och bidrar till unionens allmänna kostnader enligt artiklarna 76 och 82 i
EES-avtalet ska ge upphov till ytterligare anslag i berörda budgetposter, i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen.
Dessa inkomster beräknas uppgå till 207 326 EUR.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
3 815 000 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 särdirek
tivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Europeiska ombudsmannens beslut av den 4 juli 2007 om en undersökning på eget initiativ (OI/3/2003/JMA) avseende Euro
peiska kommissionen.
26 01 22 04

Utgifter för utrustning – Bryssel
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

26 01 22 04

Anslag 2010

7 087 432

Reserver (40 01 40)
Totalt

4 902 115

Genomförande 2009

5 361 075,58

2 400 000
7 087 432

7 302 115

5 361 075,58

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 mate
riel, 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 lyssnarkabiner till
anläggningar för simultantolkning etc.),
— köksutrustning och restaurangmateriel,
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26 01 22 (forts.)
26 01 22 04 (forts.)

— 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 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).
— 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 rörelseförmåga,
— kostnader för underhåll, reparation och försäkring av tjänstefordon (bränsle, smörjmedel, däck, innerslangar, diverse
tillbehör, reservdelar, verktyg m.m.),
— olika försäkringar (trafikförsäkring, stöldförsäkring) och de försäkringsavgifter som anges i artikel 75 i
budgetförordningen.
— Inköp av biljetter (enkelresa och ”business pass”), fritt tillträde till kollektivtrafik för att underlätta resor mellan kommis
sionens byggnader eller mellan kommissionens byggnader och andra offentliga byggnader (t.ex. flygplatsen), 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 som tagits upp i artikel 01 05 i de berörda
avdelningarna.
Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer inom unio
nen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03.
De inkomster som härrör från Eftaländernas bidrag och bidrar till unionens allmänna kostnader enligt artiklarna 76 och 82 i
EES-avtalet ska ge upphov till ytterligare anslag i berörda budgetposter, i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen.
Dessa inkomster beräknas uppgå till 19 034 EUR.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
2 830 000 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 mil
jörevisionsordningen (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 särdirek
tivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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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 upp
handling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, 30.4.2004, s. 114).

26 01 22 05

Tjänster och övriga driftsutgifter i Bryssel
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

5 868 045

Genomförande 2009

7 219 091

6 130 825,00

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.
— Ersättning för tjänster i samband med representationsmåltider.
Det ska noteras att motsvarande utgifter avsatta för forskning täcks av anslag som tagits upp i artikel 01 05 i de berörda
avdelningarna.
Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer inom unio
nen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03.
De inkomster som härrör från Eftaländernas bidrag och bidrar till unionens allmänna kostnader enligt artiklarna 76 och 82 i
EES-avtalet ska ge upphov till ytterligare anslag i berörda budgetposter, i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen.
Dessa inkomster beräknas uppgå till 15 776 EUR.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
367 000 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 särdirek
tivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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26 01 23

Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg

26 01 23 01

Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

25 072 000

Genomförande 2009

24 430 000

23 500 433,83

Anmärkningar
Det angivna beloppet motsvarar anslagen för Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg som anges i detalj i en särskild bilaga
till denna del av utgiftsberäkningen för detta avsnitt.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
375 000 EUR.
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).
26 01 23 02

Förvärv och hyra av byggnader i Luxemburg
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

41 108 000

Genomförande 2009

42 844 000

55 906 993,71

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 inom forskningsområdet täcks av anslag som tagits upp i artikel 01 05 i de berörda
avdelningarna.
Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer inom unio
nen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03.
De inkomster som härrör från Eftaländernas bidrag och bidrar till unionens allmänna kostnader enligt artiklarna 76 och 82 i
EES-avtalet ska ge upphov till ytterligare anslag i berörda budgetposter, i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen.
Dessa inkomster beräknas uppgå till 105 710 EUR.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
557 000 EUR.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/965

KOMMISSIONEN
AVDELNING 26 — KOMMISSIONENS ADMINISTRATION
KAPITEL 26 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION (forts.)

26 01 23 (forts.)

26 01 23 03

Utgifter för byggnader i Luxemburg
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

16 897 000

Genomförande 2009

15 720 000

17 569 652,56

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, som beräknas på grundval av löpande avtal, för lokaler, hissar, uppvärmning, luftkonditionering etc.,
kostnader för periodvis återkommande lokalvård, material för lokalvård, rengöring, kemtvätt etc., samt material för för
bättring av måleriarbeten, reparationsarbeten och material till underhållsverkstäderna (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 sopsortering, soplagring och undanskaffande av sopor.
— Kostnader för ombyggnadsarbeten som flyttning av skiljeväggar, förändringar av de tekniska anläggningarna och andra spe
cialiserade ingrepp som låssmedsarbeten, el, VVS, måleri, golvläggning, samt kostnader för nätverksarbeten inom byggna
derna 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 tjänste
män 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 funktionshinder
och/eller nedsatt rörelseförmåga och för att genomföra nödvändiga anpassningar till följd av dessa granskningar så att bygg
naderna 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 inom forskningsområdet täcks av anslag som tagits upp i artikel 01 05 i de berörda
avdelningarna.
Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer inom unio
nen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03.
De inkomster som härrör från Eftaländernas bidrag och bidrar till unionens allmänna kostnader enligt artiklarna 76 och 82 i
EES-avtalet ska ge upphov till ytterligare anslag i berörda budgetposter, i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen.
Dessa inkomster beräknas uppgå till 43 450 EUR.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
260 000 EUR.
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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 särdirek
tivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Europeiska ombudsmannens beslut av den 4 juli 2007 om en undersökning på eget initiativ (OI/3/2003/JMA) avseende Euro
peiska kommissionen.
26 01 23 04

Utgifter för utrustning – Luxemburg
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

657 000

Genomförande 2009

714 000

594 948,76

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 mate
riel, 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 lyssnarkabiner 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 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).
— 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 rörelseförmåga,
— kostnader för underhåll, reparation och försäkring av tjänstefordon (bränsle, smörjmedel, däck, innerslangar, diverse
tillbehör, reservdelar, verktyg m.m.),
— olika försäkringar (trafikförsäkring, stöldförsäkring) och de försäkringsavgifter som anges i artikel 75 i
budgetförordningen.
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Det ska noteras att motsvarande utgifter inom forskningsområdet täcks av anslag som tagits upp i artikel 01 05 i de berörda
avdelningarna.
Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer inom unio
nen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03.
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 särdirek
tivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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 upp
handling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, 30.4.2004, s. 114).
26 01 23 05

Tjänster och övriga driftsutgifter i Luxemburg
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

718 000

Genomförande 2009

718 000

688 713,30

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.
Det ska noteras att motsvarande utgifter inom forskningsområdet täcks av anslag som tagits upp i artikel 01 05 i de berörda
avdelningarna.
Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer inom unio
nen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03.
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 särdirek
tivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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Bevakning av byggnader i Luxemburg
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

5 600 000

Genomförande 2009

5 535 000

5 443 414,68

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 säker
hetsanläggningarna, utbildningsinsatser samt inköp av materiel (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 hygien och säkerhet för personalen på arbetsplatsen, som brandsäkerhetsmateriel, utrustning till de tjänste
män 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 som tagits upp i artikel 01 05 i de berörda
avdelningarna.
Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer inom unio
nen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03.
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 särdirek
tivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
26 01 40

Säkerhet

26 01 40 01

Säkerhet och bevakning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

7 685 982

Genomförande 2009

6 915 000

6 046 002,42

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, repara
tion, installation och utbyte av säkerhetsutrustning,
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— 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 brand
skyddsutrustning, kostnader för utbildning och utrustning för utrymningsledare och brandskyddsansvariga, vilka enligt lag
måste finnas i byggnaderna.
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 uppnått för liknande kontrakt.
Det ska noteras att motsvarande utgifter inom forskningsområdet täcks av anslag som tagits upp i artikel 01 05 i de berörda
avdelningarna.
Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer inom unio
nen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
744 000 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 särdirek
tivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
26 01 40 02

Bevakning av byggnader i Bryssel
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

31 276 369

Genomförande 2009

31 949 185

33 817 617,07

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för vaktbolag, bevakning, kontroll av in- och utpasserande samt övriga därmed sam
manhängande 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 inom forskningsområdet täcks av anslag som tagits upp i artikel 01 05 i de berörda
avdelningarna.
Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer inom unio
nen, för vilka utgifter tas upp under punkt 16 01 03 03.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
4 027 000 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).
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Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte särdirek
tivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

26 01 49

Administrativa anslag som överförts automatiskt
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Denna artikel är avsedd att ta emot administrativa anslag som överförts automatiskt i enlighet med artikel 9.4 i budgetförord
ningen och som motsvarar budgetposter som delats upp på politikområden i denna budget.

26 01 50

Personalpolitik och personalförvaltning

26 01 50 01

Läkartjänsten
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

6 348 512

Genomförande 2009

6 682 325

6 906 680,80

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— kostnader för läkarundersökning före anställning av personal, material och läkemedel, specialinstrument 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 tillfäl
ligt 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.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
891 000 euro.
Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer inom unio
nen, för vilka utgifterna tas upp i punkt 16 01 03 03.
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Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, 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 särdirek
tivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14).
Nationell lagstiftning om grundläggande normer.
26 01 50 02

Uttagningsprov, urval och rekryteringsutgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 950 379

Genomförande 2009

2 350 320

1 847 491,81

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 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
140 000 euro.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkom
mitténs 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 dom
stolen, 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).
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Interinstitutionellt samarbete på det sociala planet
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

8 078 518

Genomförande 2009

8 554 535

14 240 105,99

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— utgifter för genomförande och utveckling av kommissionens hemsidor på intranätet (Intracomm) samt kostnader för vecko
tidningen 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 kom
missionens 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, kurser i språk och
kultur,
— kostnader för mottagning av nya tjänstemän och övriga anställda och hjälp vad avser bostad till anställda,
— bistånd i kontanter som kan beviljas en tjänsteman, en f.d. tjänsteman eller avliden tjänstemans underhållsberättigade som
befinner sig i särskilt svåra omständigheter,
— vissa utgifter knutna till daghem eller annan förskole- och barnpassningsverksamhet, inkomster från föräldraavgiften som
kan återanvändas,
— utgifter förbundna med erkännande av tjänstemäns prestationer, särskilt kostnader för medaljer till tjänstemän som full
gjort 20 års tjänstgöring samt gåva i samband med pensionsavgång,
— särskilda utbetalningar till personer som uppbär en unionspension eller deras underhållsberättigade efterlevande som befin
ner 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.
Det ska noteras att motsvarande utgifter avsatta för forskning täcks av anslag uppförda under artikel 01 05 i de berörda
avdelningarna.
När det gäller politiken till förmån för följande personer med funktionshinder, nämligen
— tjänstemän och gemenskapens 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,
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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 läkarvårdskostnader, 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.
Anslaget ska täcka utgifter som uppstår inom unionens territorium, undantaget kommissionens representationer inom unio
nen, för vilka utgifterna tas upp i punkt 16 01 03 03.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
6 695 000 euro.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
26 01 50 06

Tjänstemän från institutionen vilka tillfälligt har utnämnts till en tjänst inom den nationella administrationen, inom internatio
nella organisationer eller inom offentliga eller privata institutioner eller företag
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

400 000

Genomförande 2009

520 000

361 272,41

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.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
1 000 EUR.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
26 01 50 07

Skadestånd
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

150 000

Genomförande 2009

200 000

188 300,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— kommissionens utgifter för skadestånd och utgifter som följer av att kommissionen ådrar sig ett skadeståndsansvar 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, utan att detta därför
medför några rättigheter.
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Diverse försäkringar
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

58 000

Genomförande 2009

55 000

60 786,59

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för ansvarsförsäkring och andra försäkringsavtal som Byrån för löneadministration och
individuella ersättningar handlägger för kommissionen, kontoren och organen, Gemensamma forskningscentret, unionens dele
gationer och kommissionens representationer, samt motsvarande utgifter inom området för indirekt forskning.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
1 000 EUR.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
26 01 50 09

Språkkurser
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

4 062 554

Genomförande 2009

4 221 000

4 022 450,01

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 integrationspolitiken,
— inköp av material och böcker,
— anlitande av experter.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
842 000 euro.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
26 01 51

Europaskolor

26 01 51 01

Kansli för Europaskolornas generalsekreterare (Bryssel)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

8 632 000

Genomförande 2009

8 554 000

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av Europaskolornas (Bryssel) kansli för generalsekreteraren.

8 357 291,00
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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 51 02

Bryssel I (Uccle)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

25 332 000

Genomförande 2009

24 197 011

23 166 437,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Bryssel-Uccle (Bryssel I).
Referensrättsakter
Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3).
26 01 51 03

Bryssel II (Woluwe)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

22 729 000

Genomförande 2009

22 314 024

22 443 015,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Bryssel-Woluwe (Bryssel II).
Referensrättsakter
Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3).
26 01 51 04

Bryssel III (Ixelles)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

23 358 000

Genomförande 2009

21 602 655

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Bryssel-Ixelles (Bryssel III).
Referensrättsakter
Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3).

20 996 834,00
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Bryssel IV (övergångsperiod)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

6 897 000

Genomförande 2009

4 839 706

5 416 904,07

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Bryssel IV (övergångsperiod).
Referensrättsakter
Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3).
26 01 51 11

Luxemburg I
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

27 289 000

Genomförande 2009

26 418 440

26 092 200,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan Luxemburg I.
Referensrättsakter
Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3).
26 01 51 12

Luxemburg II
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

4 938 000

Genomförande 2009

4 832 925

4 597 356,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan Luxemburg II.
Referensrättsakter
Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3).
26 01 51 21

Mol (Belgien)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

6 963 000

Genomförande 2009

7 019 115

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Mol.
Referensrättsakter
Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3).

6 675 350,00

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/977

KOMMISSIONEN
AVDELNING 26 — KOMMISSIONENS ADMINISTRATION
KAPITEL 26 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION (forts.)

26 01 51 (forts.)

26 01 51 22

Frankfurt am Main (Tyskland)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

6 554 000

Genomförande 2009

4 366 031

6 528 974,00

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 51 23

Karlsruhe (Tyskland)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 530 991

Genomförande 2009

3 133 263

3 885 305,00

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 51 24

München (Tyskland)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

371 000

Genomförande 2009

494 527

204 477,30

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i München.
Referensrättsakter
Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3).
26 01 51 25

Alicante (Spanien)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

7 762 000

Genomförande 2009

7 057 719

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).

6 459 740,00
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Varese (Italien)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

11 128 000

Genomförande 2009

10 163 733

10 459 119,00

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 51 27

Bergen (Nederländerna)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

4 981 000

Genomförande 2009

4 946 035

4 522 282,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka budgeten för Europaskolan i Bergen.
Referensrättsakter
Konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, 17.8.1994, s. 3).
26 01 51 28

Culham (Förenade kungariket)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

4 498 000

Genomförande 2009

4 272 860

5 035 888,00

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 51 31

Unionens bidrag till Europaskolorna (typ 2)
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 500 000

Genomförande 2009

p.m.

Anmärkningar
Ny punkt
Anslaget är avsett att täcka kommissionens bidrag till Europaskolorna (typ 2) som godkänts av Europaskolornas styrelse och
som har undertecknat finansieringsavtalet med kommissionen.
Referensrättsakter
Kommissionens beslut K(2009) 7719 av den 14 oktober 2009.
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

26 02

MULTIMEDIAPRODUKTION

26 02 01

Förfaranden vid tilldelning och
offentliggörande av offentliga
upphandlingskontrakt för byggoch anläggningsarbeten samt
varor och tjänster

1.1

Kapitel 26 02 – Totalt

26 02 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

14 400 000

13 711 378

14 400 000

14 400 000 13 560 385,82 12 795 171,35

14 400 000

13 711 378

14 400 000

14 400 000 13 560 385,82 12 795 171,35

Förfaranden vid tilldelning och offentliggörande av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten samt
varor och tjänster
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

14 400 000

Anslag 2010

Betalningar

13 711 378

Åtaganden

14 400 000

Genomförande 2009
Betalningar

14 400 000

Åtaganden

Betalningar

13 560 385,82

12 795 171,35

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 tred
jeland med hjälp av olika medier, samt integreringen av dessa i de eProcurement-tjänster som institutionerna erbjuder före
tagen och de upphandlande myndigheterna, utgifter för översättning av institutionernas 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.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
480 000 EUR.
Rättslig grund
Rådets förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som ska användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT 17,
6.10.1958, s. 385/58).
Rådets beslut av den 15 september 1958 om att inrätta Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT 17, 6.10.1958, s. 390/58).
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 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offent
lig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten (EGT L 395, 30.12.1989, s. 33).
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).
Rådets och kommissionens beslut 94/1/EKSG, EG av den 13 december 1993 om ingående av avtalet om Europeiska ekono
miska 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 i Europeiska gemenskapens namn, av de avtal som uppnåd
des i de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag (EGT L 294, 10.11.2001, s. 1).
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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), särskilt avtalet mellan Euro
peiska gemenskapen och schweiziska edsförbundet om vissa aspekter rörande offentlig upphandling (EGT L 114, 30.4.2002,
s. 430).
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).
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 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 upp
handling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, 30.4.2004, s. 114).
Kommissionens beslut 2005/15/EG av den 7 januari 2005 om tillämpningsföreskrifter för det förfarande som föreskrivs i arti
kel 30 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster (EUT L 7, 11.1.2005, s. 7).
Kommissionens förordning (EG) nr 1564/2005 av den 7 september 2005 om fastställande av standardformulär för offentlig
görande av meddelanden inom området för anbudsförfaranden (EUT L 257, 1.10.2005, s. 1).
Kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005 av den 19 december 2005 om ändring av Europaparlamentets och rådets direk
tiv 2004/17/EG och 2004/18/EG avseende de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden (EUT L 333,
20.12.2005, s. 28).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt
samarbete (EGTS) (EUT L 210, 31.7.2006, s. 19).
Europeiska centralbankens beslut 2007/497/EG 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
(EUT L 315, 3.12.2007, 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 säkerhetsom
rådet (EUT L 216, 20.8.2009, s. 76)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkringsoch återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1)
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Åtaganden

26 03

TJÄNSTER FÖR OFFENTLIGA
FÖRVALTNINGAR, FÖRETAG
OCH MEDBORGARE

26 03 01

Datakommunikationsnät mellan
förvaltningar

26 03 01 01

Lösningar för att uppnå interope
rabilitet mellan europeiska offent
liga förvaltningar (ISA)
1.1

24 800 000

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

12 902 025

Reserver (40 02 41)
24 800 000
26 03 01 02

Genomförande 2009

BR

Slutförande av tidigare IDA- och
IDABC-program

1.1

Artikel 26 03 01 – Delsumma

12 902 025

p.m.
24 800 000

9 521 790
22 423 815

Reserver (40 02 41)

23 100 000

5 750 000

23 100 000

5 750 000

26 03 02

Pilotprojekt – Erasmus –
offentlig förvaltning

5

—

26 03 03

Förberedande åtgärd – Erasmus
– offentlig förvaltning

5

p.m.

Kapitel 26 03 – Totalt

24 800 000

22 423 815

17 250 000 18 901 437,05 24 805 466,47

p.m.

17 250 000 18 901 437,05 24 805 466,47
5 750 000

23 100 000

510 000

23 000 000 18 901 437,05 24 805 466,47

—

750 000

1 000 000

2 000 000

23 933 815

2 000 000

Reserver (40 02 41)
23 933 815

1 000 000,—

610 175,74

1 000 000
19 000 000 19 901 437,05 25 415 642,21

23 100 000
24 800 000

Betalningar

p.m.

23 100 000
24 800 000

Åtaganden

5 750 000

25 100 000

24 750 000 19 901 437,05 25 415 642,21

26 03 01

Datakommunikationsnät mellan förvaltningar

26 03 01 01

Lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar (ISA)

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

26 03 01 01

Betalningar

24 800 000

12 902 025

24 800 000

12 902 025

Reserver (40 02 41)
Totalt

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

23 100 000

5 750 000

23 100 000

5 750 000

Åtaganden

Betalningar

Anmärkningar
Den 29 september 2008 föreslog kommissionen ett program för ”lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan offentliga för
valtningar i EU (ISA)”, som ska ersätta IDABC-programmet som löpte ut i december 2009.
ISA-programmet syftar till att underlätta en effektiv gräns- och sektorsöverskridande elektronisk kommunikation mellan euro
peiska offentliga förvaltningar för att kunna tillhandahålla elektroniska offentliga tjänster.
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26 03 01 (forts.)
26 03 01 01 (forts.)

Programmet måste därför bidra till att skapa en organisatorisk, finansiell och operativ ram för arbetet genom en gemensam
struktur, gemensamma tjänster och allmänna verktyg, samt genom att öka medvetenheten om informations- och kommuni
kationsteknikaspekter på unionens lagstiftning.
Programmet kommer på så sätt fungera som ett stöd för vidareutvecklingen och genomförandet av unionens åtgärder och
bestämmelser.
Det ska genomföras på ett samordnat sätt i nära samarbete med medlemsstaterna och med berörda sektorer via studier, projekt
och kompletterande åtgärder.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 enligt
bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa
enligt den bilaga om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den
allmänna budgeten.
Eventuella inkomster från kandidatländernas och i förekommande fall de potentiella kandidatländerna i västra Balkans delta
gande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
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 01 02

Slutförande av tidigare IDA- och IDABC-program
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

9 521 790

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

17 250 000

Åtaganden

Betalningar

18 901 437,05

24 805 466,47

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka reglering av avtalade åtaganden under de tidigare IDABC-programmen.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 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 enligt
bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa
enligt den bilaga om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den
allmänna budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut 2004/387/EG av den 21 april 2004 om interoperabelt tillhandahållande av alleuropeiska
e-förvaltningstjänster för offentliga förvaltningar, företag och medborgare (IDABC) (EUT L 181, 18.5.2004, s. 25).
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26 03 02

Pilotprojekt – Erasmus – offentlig förvaltning
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

—

510 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

—

750 000

Åtaganden

Betalningar

1 000 000,00

610 175,74

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka slutförandet av pilotprojektet Erasmus – offentlig förvaltning.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
26 03 03

Förberedande åtgärd – Erasmus – offentlig förvaltning
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

1 000 000

Åtaganden

2 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 000 000

Anmärkningar
Syftet med denna förberedande åtgärd är att ge kontinuitet åt de åtgärder som finansierades via pilotprojektet ”Erasmus – offent
lig förvaltning” och att undersöka möjligheten att vidareutveckla dem.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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VERKSAMHET SOM INTE OMFATTAS AV EN SÄRSKILD BUDGETRUBRIK
— STRATEGI OCH SAMORDNING AV PUBLIKATIONSBYRÅN
— EU BOOKSHOP
— ALLMÄNNA PUBLIKATIONER
— DISTRIBUTION OCH SPRIDNING
— ADMINISTRATIVT STÖD TILL INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN I LUXEMBURG
— FÖRVALTNING AV BYGGNADER OCH UTGIFTER (LUXEMBURG)
— FÖRVALTNING AV SOCIALA TRYGGHETSSYSTEM (INTERINSTITUTIONELLT, LUXEMBURG)
— FÖRVÄRV, HYRA OCH ANDRA UTGIFTER I ANKNYTNING TILL BYGGNADER
— UTRUSTNING, MÖBLER, MATERIEL OCH TJÄNSTER
— ADMINISTRATIVT STÖD TILL OCH FÖRVALTNING AV INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN I BRYSSEL
— ADMINISTRATIVT STÖD OCH FÖRVALTNING AV GENERALDIREKTORATET FÖR PERSONAL OCH SÄKERHET
— STRATEGI OCH SAMORDNING AV GENERALDIREKTORATET FÖR PERSONAL OCH SÄKERHET
— STRATEGI OCH SAMORDNING AV GENERALDIREKTORATET FÖR INFORMATIONSTEKNIK
— LÖSNINGAR FÖR IKT-INFRASTRUKTUR I STÖRRE ORGANISATIONER
— FÖRVALTNING AV INFORMATIONSSYSTEM – KONSULTTJÄNSTER, UTVECKLING AV IT-SYSTEM OCH SUPPORT FÖR IT-TEKNIK
— ADMINISTRATIVT STÖD TILL GENERALDIREKTORATET FÖR INFORMATIONSTEKNIK
— TJÄNSTER KNUTNA TILL IKT-INFRASTRUKTUR
— EUROPEISKA FÖRVALTNINGSSKOLAN
— ADMINISTRATIVT STÖD TILL EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN
— ADMINISTRATIVT STÖD TILL BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR
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AVDELNING 27
BUDGET
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
27 01

27 02

Rubrik

Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009

Betalningar

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR
POLITIKOMRÅDET BUDGET

69 440 094

69 440 094

68 135 786

68 135 786

Reserver (40 01 40)

30 939

30 939

111 533

111 533

69 471 033

69 471 033

68 247 319

68 247 319

GENOMFÖRANDE AV BUDGE
TEN, KONTROLL OCH ANSVARS
FRIHET

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 27 – Totalt

69 440 094

69 440 094

68 135 786

Reserver (40 01 40)

30 939

30 939

111 533

69 471 033

69 471 033

68 247 319

p.m.

Åtaganden

Betalningar

62 595 305,94

62 595 305,94

62 595 305,94

62 595 305,94

209 112 912,— 209 112 912,—

68 135 786 271 708 217,94 271 708 217,94
111 533
68 247 319 271 708 217,94 271 708 217,94
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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

27 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET BUD
GET

27 01 01

Utgifter avseende personal i
aktiv tjänst inom politikområdet
budget

BR

Anslag 2011

5

Reserver (40 01 40)

Anslag 2010

Genomförande 2009

40 705 353

39 737 880

40 175 481,25

30 939

111 533

40 736 292

39 849 413

40 175 481,25

6 058 298,61

27 01 02

Extern personal och andra admi
nistrativa utgifter för politikom
rådet budget

27 01 02 01

Extern personal inom generaldi
rektoratet för budget

5

4 421 370

4 451 735

27 01 02 09

Extern personal – Ej decentralise
rad förvaltning

5

2 594 709

4 586 547

27 01 02 11

Andra administrativa utgifter
inom generaldirektoratet för bud
get

5

8 237 642

7 780 024

Andra administrativa utgifter – Ej
decentraliserad förvaltning

5

9 519 506

7 096 635

24 773 227

23 914 941

17 727 474,33

27 01 02 19

Artikel 27 01 02 – Delsumma

11 669 175,72

Utgifter för utrustning,
inventarier och tjänster inom
politikområdet budget

5

2 949 514

2 905 965

3 153 716,86

27 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom
politikområdet budget

5

227 000

227 000

281 176,—

27 01 11

Utgifter vid exceptionella
krissituationer

5

27 01 12

Bokföring

27 01 12 01

Utgifter i samband med
finansiella transaktioner

5

27 01 12 02

Utgifter som uppstått i samband
med likviditetsförvaltningen

5

27 01 03

p.m.

p.m.

580 000

p.m.

0,—

1 100 000

p.m.

1 095 834,34

0,—
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KAPITEL 27 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET BUDGET (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt
27 01 12 03

Rubrik

BR

Inköp av finansiella upplysningar
om mottagare av medel från
unionens allmänna budget och
om kommissionens gäldenärer

5

Anslag 2011

Genomförande 2009

205 000

250 000

161 623,16

Artikel 27 01 12 – Delsumma

785 000

1 350 000

1 257 457,50

Kapitel 27 01 – Totalt

69 440 094

68 135 786

62 595 305,94

Reserver (40 01 40)

27 01 01

Anslag 2010

30 939

111 533

69 471 033

68 247 319

62 595 305,94

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet budget
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

27 01 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

40 705 353

39 737 880

Reserver (40 01 40)

30 939

111 533

Totalt

40 736 292

39 849 413

27 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet budget

27 01 02 01

Extern personal inom generaldirektoratet för budget

40 175 481,25

40 175 481,25

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

4 421 370

27 01 02 09

Genomförande 2009

4 451 735

6 058 298,61

Extern personal – Ej decentraliserad förvaltning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 594 709

Genomförande 2009

4 586 547

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. Det kan alternativt också komma att utnyttjas
direkt under denna punkt utan överföring, för att täcka eventuella behov av justeringar under artikel 01 02 01 inom något annat
politikområde.
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27 01 02 (forts.)

27 01 02 11

Andra administrativa utgifter inom generaldirektoratet för budget
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

8 237 642

27 01 02 19

Genomförande 2009

7 780 024

11 669 175,72

Andra administrativa utgifter – Ej decentraliserad förvaltning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

9 519 506

Genomförande 2009

7 096 635

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 bud
getförordningen att överföras under budgetårets gång till en budgetrubrik inom det politikområde där anslaget ska tas i anspråk.

27 01 03

Utgifter för utrustning, inventarier och tjänster inom politikområdet budget
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 949 514

27 01 04

Genomförande 2009

2 905 965

3 153 716,86

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet budget
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

227 000

Genomförande 2009

227 000

281 176,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för extern reproduktion av handlingar som är kopplade till unionens allmänna budget,
bland annat den årliga budgetbroschyren, den ekonomiska rapporten om föregående års budgetgenomförande, en samman
fattning av årsboksluten och enstaka publikationer avseende olika aspekter av budgetgenomförandet.
Det är också avsett att täcka kostnader för frankering och porto för vanlig post, rapporter och publikationer, kostnader för post
befordran av paket och andra försändelser som skickas med flyg, båt eller tåg, samt kommissionens interna post.
Motsvarande kostnader inom forskningsområdet täcks dock av artikel 01 05 i de berörda avdelningarna.
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27 01 11

Utgifter vid exceptionella krissituationer
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

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.
Budgetmyndigheten kommer att underrättas om de utgifter som uppstått senast tre veckor efter det att kristillståndet upphört.
Verksamhet som inte omfattas av en särskild budgetrubrik:
— främja en sund ekonomisk förvaltning,
— administrativt stöd till och förvaltning av generaldirektoratet för budget,
— arbetet med budgetramen och budgetförfarandet,
— strategi och samordning för generaldirektoratet för budget.
27 01 12

Bokföring

27 01 12 01

Utgifter i samband med finansiella transaktioner
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

580 000

Genomförande 2009

1 100 000

1 095 834,34

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (kommissioner, agio och diverse utgifter) och kostnader för anslutning till banker
nas telekommunikationsnätverk, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift).
Under denna punkt ska också införas eventuella anslag för att täcka förluster som uppkommer till följd av att banker där kom
missionen innehar konton för förskottstransaktioner försätts i likvidation eller upphör med sin verksamhet.
27 01 12 02

Utgifter som uppstått i samband med likviditetsförvaltningen
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka budgetjusteringar i följande fall:
— Justeringar i förskottskonton när alla lämpliga åtgärder har vidtagits av utanordnaren för att hantera situationen och när
utgifterna inte kan bokas under någon annan specifik budgetpost.
— 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.
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27 01 12 (forts.)
27 01 12 02 (forts.)

Under denna punkt ska också införas eventuella anslag för att täcka förluster som uppkommer till följd av att banker där kom
missionen innehar konton för förskottstransaktioner försätts i likvidation eller upphör med sin verksamhet.
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 2011

Anslag 2010

205 000

Genomförande 2009

250 000

161 623,16

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för abonnemang och tillgång till elektroniska informationstjänster och externa data
baser 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 motta
gare av medel från unionens allmänna budget och om kommissionens gäldenärer.
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KAPITEL 27 02 — GENOMFÖRANDE AV BUDGETEN, KONTROLL OCH ANSVARSFRIHET
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

27 02

GENOMFÖRANDE AV BUDGE
TEN, KONTROLL OCH
ANSVARSFRIHET

27 02 01

Underskott som förts över från
det föregående budgetåret

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

27 02 02

Tillfälligt och schablonmässigt
stöd till de nya medlemsstaterna

6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

209 112 912,— 209 112 912,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

209 112 912,— 209 112 912,—

Kapitel 27 02 – Totalt

27 02 01

0,—

0,—

Underskott som förts över från det föregående budgetåret
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
I enlighet med artikel 15 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.
De relevanta beräkningarna av inkomster eller betalningsbemyndiganden ska föras upp i budgeten under budgetförfarandet och i
en ändringsskrivelse som ska föreläggas i enlighet med artikel 34 i budgetförordningen. De ska utarbetas i enlighet med för
ordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.
När räkenskaperna avslutats för varje budgetår ska skillnaden i förhållande till beräkningarna föras upp i budgeten för det föl
jande budgetåret genom en tilläggs- eller ändringsbudget.
Ett överskott ska föras upp under artikel 3 0 0 i inkomstberäkningen.
Rättslig grund
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).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

27 02 02

Tillfälligt och schablonmässigt stöd till de nya medlemsstaterna
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

209 112 912,00

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.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 27 — BUDGET
KAPITEL 27 02 — GENOMFÖRANDE AV BUDGETEN, KONTROLL OCH ANSVARSFRIHET (forts.)

27 02 02 (forts.)

Medlemsstat

Budgetår 2010

Budgetår 2009

Budgetår 2008

Bulgarien

—

64 699 140

63 971 736

Rumänien

—

144 413 772

142 664 556

—

209 112 912

206 636 292

Totalt

Rättslig grund
Anslutningsfördrag: Akt om villkoren för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning och om anpassning av de fördrag
som ligger till grund för Europeiska unionen (EUT L 157, 21.6.2005, s. 203), särskilt artikel 32. Den kompensation som däri
genom skapades var ett tillfälligt instrument för att stödja Bulgarien och Rumänien mellan dagen för anslutningen och slutet av
2009.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 27 — BUDGET

VERKSAMHET SOM INTE OMFATTAS AV EN SÄRSKILD BUDGETRUBRIK
— FRÄMJANDE AV SUND EKONOMISK FÖRVALTNING
— ADMINISTRATIVT STÖD OCH FÖRVALTNING AV GENERALDIREKTORATET FÖR BUDGET
— FINANSIELLT REGELVERK OCH BUDGETFÖRFARANDE
— POLITISK STRATEGI OCH SAMORDNING FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR BUDGET
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KOMMISSIONEN

AVDELNING 28
REVISION
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II/999
KOMMISSIONEN
AVDELNING 28 — REVISION

AVDELNING 28
REVISION
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
28 01

Rubrik

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
INOM POLITIKOMRÅDET REVI
SION

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

11 399 202

10 593 209

Reserver (40 01 40)

7 105

23 214

11 406 307

10 616 423

10 541 496,35

Avdelning 28 – Totalt

11 399 202

10 593 209

10 541 496,35

Reserver (40 01 40)

7 105

23 214

11 406 307

10 616 423

10 541 496,35

10 541 496,35
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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

28 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
INOM POLITIKOMRÅDET REVI
SION

28 01 01

Utgifter avseende personal i
aktiv tjänst i generaldirektorat
inom politikområdet revision

Anslag 2011

5

Reserver (40 01 40)

Anslag 2010

Genomförande 2009

9 348 598

8 270 803

8 261 817,54

7 105

23 214

9 355 703

8 294 017

8 261 817,54

28 01 02

Extern personal och andra admi
nistrativa utgifter till stöd för
politikområdet revision

28 01 02 01

Extern personal

5

886 134

1 095 547

1 132 965,32

28 01 02 11

Andra förvaltningsutgifter

5

487 069

622 029

498 215,17

1 373 203

1 717 576

1 631 180,49

Artikel 28 01 02 – Delsumma
28 01 03

28 01 01

Utgifter för utrustning,
inventarier och tjänster inom
politikområdet revision

677 401

604 830

648 498,32

Kapitel 28 01 – Totalt

5

11 399 202

10 593 209

10 541 496,35

Reserver (40 01 40)

7 105

23 214

11 406 307

10 616 423

10 541 496,35

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst i generaldirektorat inom politikområdet revision
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

28 01 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

9 348 598

8 270 803

Reserver (40 01 40)

7 105

23 214

Totalt

9 355 703

8 294 017

28 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter till stöd för politikområdet revision

28 01 02 01

Extern personal

8 261 817,54

8 261 817,54

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

886 134

Genomförande 2009

1 095 547

1 132 965,32
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II/1001
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 2011

Anslag 2010

487 069

28 01 03

Genomförande 2009

622 029

498 215,17

Utgifter för utrustning, inventarier och tjänster inom politikområdet revision
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

677 401

Genomförande 2009

604 830

648 498,32

II/1002

Europeiska unionens officiella tidning

SV

KOMMISSIONEN
AVDELNING 28 — REVISION

VERKSAMHET SOM INTE OMFATTAS AV EN SÄRSKILD BUDGETRUBRIK
— ADMINISTRATIVA UTGIFTER TILL STÖD FÖR INTERNREVISIONEN
— INTERNREVISION AV KOMMISSIONEN
— POLITISK STRATEGI OCH SAMORDNING FÖR INTERNREVISIONSTJÄNSTEN
— INTERNREVISION AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA
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KOMMISSIONEN

AVDELNING 29
STATISTIK
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 29 — STATISTIK

AVDELNING 29
STATISTIK
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
29 01

29 02

Rubrik

Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

Genomförande 2009

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR
POLITIKOMRÅDET STATISTIK

80 573 085

80 573 085

79 323 470

Reserver (40 01 40)

47 443

47 443

170 501

80 620 528

80 620 528

79 493 971

79 493 971 78 905 782,12

78 905 782,12

64 570 000

43 800 234

61 424 000

41 000 000 54 085 594,77

42 038 247,03

145 143 085

124 373 319

140 747 470

UTARBETANDE AV STATISTISK
INFORMATION
Avdelning 29 – Totalt
Reserver (40 01 40)

47 443

47 443

170 501

145 190 528

124 420 762

140 917 971

79 323 470 78 905 782,12

78 905 782,12

170 501

120 323 470 132 991 376,89 120 944 029,15
170 501
120 493 971 132 991 376,89 120 944 029,15
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 29 — STATISTIK

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

29 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET STATIS
TIK

29 01 01

Utgifter för personal i aktiv
tjänst inom politikområdet sta
tistik

5

Anslag 2011

Extern personal och andra admi
nistrativa utgifter till stöd för
politikområdet statistik

29 01 02 01

Extern personal

5

29 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

Genomförande 2009

62 421 367

60 747 621

47 443

170 501

62 468 810

60 918 122

60 165 004,95

5 525 464

5 457 053

6 603 615,52

Reserver (40 01 40)
29 01 02

Anslag 2010

60 165 004,95

4 723 195

4 926 423

4 769 913,33

10 248 659

10 383 476

11 373 528,85

5

4 523 059

4 442 373

4 722 968,32

Artikel 29 01 02 – Delsumma
29 01 03

Utgifter för utrustning, möbler
och tjänster inom politikområdet
statistik

29 01 04

Stödutgifter för verksamhet
inom politikområdet statistik

29 01 04 01

Unionens statistiska program
2008–2012 – Administrativa
utgifter

1.1

2 900 000

3 300 000

2 350 000,—

Modernisering av den europeiska
företags- och handelsstatistiken
(Meets) – Administrativa utgifter

1.1

480 000

450 000

294 280,—

Artikel 29 01 04 – Delsumma

3 380 000

3 750 000

2 644 280,—

Kapitel 29 01 – Totalt

80 573 085

79 323 470

78 905 782,12

29 01 04 04

Reserver (40 01 40)

29 01 01

47 443

170 501

80 620 528

79 493 971

78 905 782,12

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet statistik

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

29 01 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

62 421 367

60 747 621

Reserver (40 01 40)

47 443

170 501

Totalt

62 468 810

60 918 122

60 165 004,95

60 165 004,95

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/1007
KOMMISSIONEN
AVDELNING 29 — STATISTIK

KAPITEL 29 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET STATISTIK (forts.)

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 2011

Anslag 2010

5 525 464

29 01 02 11

Genomförande 2009

5 457 053

6 603 615,52

Andra administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

4 723 195

29 01 03

Genomförande 2009

4 926 423

4 769 913,33

Utgifter för utrustning, möbler och tjänster inom politikområdet statistik
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

4 523 059

Genomförande 2009

4 442 373

29 01 04

Stödutgifter för verksamhet inom politikområdet statistik

29 01 04 01

Unionens statistiska program 2008–2012 – Administrativa utgifter

4 722 968,32

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 900 000

Genomförande 2009

3 300 000

2 350 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera 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 interimsanställda), som
begränsas till 2 300 000 EUR. Detta belopp grundas på en årlig enhetskostnad per personår, varav 97 % avser lönekost
nader för den berörda personalen och 3 % kostnader för utbildning, möten, tjänsteresor, informationsteknik och telekom
munikationer för samma personal.
— Utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som direkt kan knytas till uppnåendet 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, vilka lagts ut på entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga
servicekontrakt.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 29 — STATISTIK
KAPITEL 29 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET STATISTIK (forts.)

29 01 04 (forts.)
29 01 04 01 (forts.)

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll 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 som avsätts för särskilda ändamål enligt bestämmelserna
i artikel 18.1 d 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 Schweiz bidrag för deltagande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 3 i
inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Se artikel 29 02 03.
29 01 04 04

Modernisering av den europeiska företags- och handelsstatistiken (Meets) – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

480 000

Genomförande 2009

450 000

294 280,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att finansiera följande:
— Utgifter för tekniskt och administrativt stöd i samband med fastställande, förberedelser, förvaltning, uppföljning, revision
och översyn av program eller projekt.
— Utgifter för studier, möten med experter, tjänsteresor, information och publikationer som direkt kan knytas till uppnåen
det av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna artikel, samt alla andra utgifter för tekniskt eller admi
nistrativt 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 pro
tokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i den här artikeln. 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 bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Eventuella inkomster från Schweiz bidrag för deltagande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 3 i
inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Se artikel 29 02 04.
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II/1009
KOMMISSIONEN
AVDELNING 29 — STATISTIK

KAPITEL 29 02 — UTARBETANDE AV STATISTISK INFORMATION
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

29 02

UTARBETANDE AV STATISTISK
INFORMATION

29 02 01

Slutförande av den statistiska
informationspolicyn

1.1

p.m.

29 02 02

Slutförande av datakommunika
tionsnät på statistikområdet
(Edicom)

1.1

—

29 02 03

Unionens statistiska program
2008–2012

1.1

54 000 000

38 087 160

51 219 000

29 02 04

Modernisering av den europeiska
företags- och handelsstatistiken
(Meets)
1.1

10 570 000

2 856 537

10 205 000

64 570 000

43 800 234

61 424 000

Kapitel 29 02 – Totalt

29 02 01

Genomförande 2009

BR

2 856 537

p.m.

p.m.

—

Betalningar

Åtaganden

8 000 000

Betalningar

29 673,47 19 741 307,22

p.m.

23 423,28

211 829,64

30 000 000 49 670 409,76 22 065 795,43

3 000 000

4 362 088,26

19 314,74

41 000 000 54 085 594,77 42 038 247,03

Slutförande av den statistiska informationspolicyn

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

2 856 537

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

8 000 000

Åtaganden

29 673,47

Betalningar

19 741 307,22

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka slutförandet av pågående arbete under angiven budgetrubrik – Den statistiska informationspolicyn.

Till de anslag som tas upp under denna artikel ska läggas beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32. Dessa belopp – som härrör från Eftaländer
nas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt
bestämmelserna i artikel 18.1 d 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 Schweiz bidrag för deltagande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 3 i
inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d 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 2367/2002/EG av den 16 december 2002 om gemenskapens statistiska program
2003–2007 (EGT L 358, 31.12.2002, s. 1).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 29 — STATISTIK
KAPITEL 29 02 — UTARBETANDE AV STATISTISK INFORMATION (forts.)

29 02 02

Slutförande av datakommunikationsnät på statistikområdet (Edicom)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

p.m.

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

23 423,28

211 829,64

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka slutförandet av insatser som fått stöd inom ramen för angivna budgetposter – Edicom (elektro
niskt datautbyte om handel).
Rättslig grund
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).
29 02 03

Unionens statistiska program 2008–2012
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

54 000 000

Anslag 2010

Betalningar

38 087 160

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

51 219 000

30 000 000

Åtaganden

Betalningar

49 670 409,76

22 065 795,43

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för följande:
— Statistiska undersökningar och studier samt utveckling av indikatorer/riktpunkter.
— Kvalitetsstudier och åtgärder för ökad statistisk kvalitet.
— Bidrag till nationella statistikmyndigheter.
— Behandling, spridning, främjande och marknadsföring av statistisk information.
— Utrustning, behandlingsinfrastruktur och underhåll som krävs för statistiska informationssystem.
— Analys och statistisk dokumentation på magnetstöd.
— Extern expertis.
— Gemensam finansiering av den offentliga och privata sektorn.
— Finansiering av undersökningar som görs av företag.
— Anordnande av kurser i avancerad statistisk teknik för statistiker.
— Utgifter för inköp av dokumentation.
— Bidrag till International Statistical Institute samt ekonomiskt stöd till andra internationella statistiska organisationer.
Det ska också täcka utgifter för att garantera sådan information som krävs för att årligen utarbeta en sammanfattande rapport
om den ekonomiska och sociala situationen i unionen på grundval av ekonomiska uppgifter och strukturella
indikatorer/riktpunkter.
Anslaget ska också täcka utgifter för utbildning av nationella statistiker och för samarbetspolitiken med utvecklingsländerna,
länderna i Central- och Östeuropa samt de afrikanska Medelhavsländerna, utgifter för tjänstemannautbyte och för samman
komster för att utbyta information, utgifter för bidrag och för betalning av tjänster i samband med anpassning av lönerna till
tjänstemännen och övriga anställda inom Europeiska unionen.
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.
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II/1011
KOMMISSIONEN
AVDELNING 29 — STATISTIK

KAPITEL 29 02 — UTARBETANDE AV STATISTISK INFORMATION (forts.)

29 02 03 (forts.)

Det 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 budgetplanen) och göra det möjligt att sammanställa upp
gifter avseende unionens finansiering på medellång och lång sikt.
Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i den här artikeln. 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 bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Eventuella inkomster från Schweiz bidrag för deltagande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 3 i
inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
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 (EUT L 87, 31.3.2009,
s. 164)).
29 02 04

Modernisering av den europeiska företags- och handelsstatistiken (Meets)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

10 570 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

2 856 537

Genomförande 2009
Betalningar

10 205 000

3 000 000

Åtaganden

4 362 088,26

Betalningar

19 314,74

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter med anknytning till genomförandet av programmet för modernisering av den europe
iska företags- och handelsstatistiken (Meets), vars mål är att utveckla uppsättningar av indikatorer, se över prioriteringarna, för
enkla reglerna för företagsstatistik, införa smartare sätt att samla in uppgifter samt modernisera och förenkla Intrastat.
Programmet omfattar följande åtgärder:
— Kartläggning av prioriterade områden och utformning av uppsättningar av indikatorer.
— Kartläggning av områden av mindre betydelse.
— Integration av begrepp och metoder i den rättsliga ramen.
— Utveckling av statistik om grupper av företag.
— Genomförande av europeiska undersökningar om minskning av bördor på företag.
— Bättre tillvaratagande av uppgifter som redan finns i statistiksystemet bl.a. genom skattningar.
— Bättre tillvaratagande av uppgifter som redan finns i ekonomin.
— Utveckling av verktyg för effektivare extrahering, översändning av behandling av uppgifter.
— Harmonisering av metoder för att öka kvaliteten inom ett förenklat Intrastatsystem.
— Bättre tillvaratagande av förvaltningsuppgifter.
— Förbättrat och förenklat datautbyte inom Intrastat.
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AVDELNING 29 — STATISTIK
KAPITEL 29 02 — UTARBETANDE AV STATISTISK INFORMATION (forts.)

29 02 04 (forts.)

Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och pro
tokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp i den här artikeln. 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 bestämmel
serna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa enligt bila
gan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1297/2008/EG av den 16 december 2008 om ett program för modernisering av den
europeiska företags- och handelsstatistiken (Meets-programmet) (EUT L 340, 19.12.2008, s. 76).

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/1013
KOMMISSIONEN
AVDELNING 29 — STATISTIK

VERKSAMHET SOM INTE OMFATTAS AV EN SÄRSKILD BUDGETRUBRIK
— ADMINISTRATIVT STÖD FÖR EUROSTAT
— POLITISK STRATEGI OCH SAMORDNING VID EUROSTAT

15.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

II/1015
KOMMISSIONEN

AVDELNING 30
PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/1017

KOMMISSIONEN
AVDELNING 30 — PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER

AVDELNING 30
PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
30 01

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR
POLITIKOMRÅDET PENSIONER
OCH DÄRMED SAMMANHÄNG
ANDE UTGIFTER

1 278 009 000

1 214 092 000

1 117 268 365,16

Avdelning 30 – Totalt

1 278 009 000

1 214 092 000

1 117 268 365,16
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AVDELNING 30
PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER
KAPITEL 30 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE
UTGIFTER

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

30 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET PEN
SIONER OCH DÄRMED SAM
MANHÄNGANDE UTGIFTER

30 01 13

Ersättningar och pensioner för
tidigare ledamöter och deras
underhållsberättigade efterle
vande

30 01 13 01

Avgångsersättningar

5

2 622 000

3 872 000

562 682,84

30 01 13 02

Pensioner för tidigare ledamöter
och deras underhållsberättigade
efterlevande

5

4 760 000

4 699 000

4 400 064,20

Justeringar av pensioner och
diverse ersättningar

5

455 000

638 000

264 280,93

7 837 000

9 209 000

5 227 027,97

30 01 13 03

Artikel 30 01 13 – Delsumma
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

8 034 000

11 230 000

12 529 019,30

30 01 14 02

Sjukförsäkring

5

273 000

382 000

331 269,29

30 01 14 03

Anpassningar av pensioner och
diverse ersättningar

5

251 000

482 000

350 914,13

8 558 000

12 094 000

13 211 202,72

Artikel 30 01 14 – Delsumma
30 01 15

Pensioner och ersättningar

30 01 15 01

Pensioner, invaliditetsersättning
och avgångsvederlag

5

1 182 667 000

1 111 168 000

1 035 021 335,57

30 01 15 02

Sjukförsäkring

5

39 009 000

36 724 000

33 755 513,45

30 01 15 03

Anpassningar av pensioner och
diverse ersättningar

5

39 938 000

44 897 000

30 053 285,45

Artikel 30 01 15 – Delsumma

1 261 614 000

1 192 789 000

1 098 830 134,47

Kapitel 30 01 – Totalt

1 278 009 000

1 214 092 000

1 117 268 365,16
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AVDELNING 30 — PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER
KAPITEL 30 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE
UTGIFTER (forts.)

30 01 13

Ersättningar och pensioner för tidigare ledamöter och deras underhållsberättigade efterlevande

30 01 13 01

Avgångsersättningar
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 622 000

Genomförande 2009

3 872 000

562 682,84

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 leda
möter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare
(EGT 187, 8.8.1967, s. 1).
30 01 13 02

Pensioner för tidigare ledamöter och deras underhållsberättigade efterlevande
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

4 760 000

Genomförande 2009

4 699 000

4 400 064,20

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— avgångspensioner till tidigare ledamöter av kommissionen,
— invalidpensioner till tidigare ledamöter av kommissionen,
— efterlevandepensioner till efterlevande makar och/eller barn till tidigare ledamöter av kommissionen.
Rättslig grund
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och leda
möter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare
(EGT 187, 8.8.1967, s. 1).
30 01 13 03

Justeringar av pensioner och diverse ersättningar
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

455 000

Genomförande 2009

638 000

264 280,93

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för de korrigeringskoefficienter som tillämpas på övergångsersättningar, ålderspen
sion, invaliditetspension och efterlevandepension till tidigare ledamöter av kommissionen och andra som har rätt till sådana
utbetalningar.
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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.)

En del av detta anslag är avsett att täcka verkan av de eventuella ändringar av pensionerna som rådet beslutar om under bud
getåret. 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 leda
möter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, leda
möter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare
(EGT 187, 8.8.1967, s. 1).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, 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 2011

Anslag 2010

8 034 000

Genomförande 2009

11 230 000

12 529 019,30

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.
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).
30 01 14 02

Sjukförsäkring
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

273 000

Genomförande 2009

382 000

331 269,29

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivaravgifter för sjukförsäkring för pensionärer och mottagare av ersättningar till anställda
som står till förfogande, då dessa har avgått i tjänstens intresse eller entledigats.
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 14 (forts.)

30 01 14 03

Anpassningar av pensioner och diverse ersättningar
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

251 000

Genomförande 2009

482 000

350 914,13

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka verkan av sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på ersättningar till anställda som står
till förfogande, har avgått i tjänstens intresse eller entledigats.
En del av detta anslag är avsett att täcka verkan av de eventuella ändringar av olika ersättningar som rådet beslutar om 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
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

30 01 15

Pensioner och ersättningar

30 01 15 01

Pensioner, invaliditetsersättning och avgångsvederlag
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 182 667 000

Genomförande 2009

1 111 168 000

1 035 021 335,57

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— pension till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställd personal vid alla unionens institutioner och organ, även
dem som finansieras via anslag till forskning och teknisk utveckling,
— invaliditetspension till tjänstemän och tillfälligt anställda vid alla unionens institutioner och organ, även dem som finan
sieras via anslag till forskning och teknisk utveckling,
— invaliditetsersättning till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställd personal vid alla unionens institutioner och
organ, även dem som finansieras via anslag till forskning och teknisk utveckling,
— efterlevandepension till berättigade personer med anknytning till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställd per
sonal vid alla unionens institutioner och organ, även dem som finansieras via anslag till forskning och teknisk utveckling,
— avgångsvederlag till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställd personal vid alla unionens institutioner och organ,
även dem som finansieras via anslag till forskning och teknisk utveckling,
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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.)

— utbetalningar av det försäkringstekniska värdet av avgångspensionsrättigheter,
— utbetalningar (pensionstillägg) till personer som deporterades eller internerades under sin tid i motståndsrörelsen (eller deras
efterlevande),
— betalning av ett ekonomiskt tillskott till pensionen till en efterlevande make som lider av en allvarlig eller långvarig sjuk
dom 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.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
30 01 15 02

Sjukförsäkring
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

39 009 000

Genomförande 2009

36 724 000

33 755 513,45

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 inter
nerades 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 2011

Anslag 2010

39 938 000

Genomförande 2009

44 897 000

30 053 285,45

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 ändringar av pensionerna som rådet beslutar om under bud
getåret. 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
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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AVDELNING 31
SPRÅKTJÄNSTER
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
31 01

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR
POLITIKOMRÅDET SPRÅKTJÄNS
TER

392 908 762

387 288 152

Reserver (40 01 40)

236 399

1 628 841

423 957 901,12

393 145 161

388 916 993

423 957 901,12

Avdelning 31 – Totalt

392 908 762

387 288 152

423 957 901,12

Reserver (40 01 40)

236 399

1 628 841

393 145 161

388 916 993

423 957 901,12
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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

31 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
FÖR POLITIKOMRÅDET SPRÅK
TJÄNSTER

31 01 01

Utgifter för personal i aktiv
tjänst inom politikområdet
språktjänster

BR

5

Reserver (40 01 40)

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

311 035 645

304 213 437

301 521 429,22

236 399

853 841

311 272 044

305 067 278

301 521 429,22

31 01 02

Extern personal och andra admi
nistrativa utgifter till stöd för
politikområdet språktjänster

31 01 02 01

Extern personal

5

9 902 815

9 510 679

9 236 555,10

31 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

5 545 630

5 586 410

7 851 818,44

15 448 445

15 097 089

17 088 373,54

Artikel 31 01 02 – Delsumma
31 01 03

Utgifter för utrustning, möbler,
tjänster och andra löpande
utgifter för politikområdet
språktjänster

31 01 03 01

Utgifter för utrustning, möbler
och tjänster inom politikområdet
språktjänster

5

22 537 672

22 246 626

23 670 554,66

Teknisk utrustning och tjänster
för kommissionens
konferenslokaler

5

1 350 000

1 658 000

3 410 410,55

23 887 672

23 904 626

27 080 965,21

31 01 03 04

Artikel 31 01 03 – Delsumma
31 01 06

Utgifter för tolkning

31 01 06 01

Utgifter för tolkning

5

24 000 000

25 292 000

58 630 000,—

31 01 06 02

Utbildning och fortbildning för
konferenstolkar

5

508 000

574 000

1 366 938,19

31 01 06 03

Utgifter för informationsteknik
vid generaldirektoratet för
tolkning

5

1 308 000

1 282 000

3 027 794,92

25 816 000

27 148 000

63 024 733,11

Artikel 31 01 06 – Delsumma
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KAPITEL 31 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SPRÅKTJÄNSTER (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

31 01 07

Utgifter för översättning

31 01 07 01

Utgifter för översättning

BR

Anslag 2011

5

Anslag 2010

14 250 000

14 725 000

Reserver (40 01 40)

31 01 07 02

Stödutgifter för verksamhet inom
generaldirektoratet för översätt
ning

14 250 000

15 500 000

12 885 422,48

1 778 000

1 625 000

1 655 767,20

16 028 000

16 350 000

14 541 189,68

5

Reserver (40 01 40)

Interinstitutionellt samarbete

31 01 08 01

Interinstitutionellt samarbete på
språkområdet

12 885 422,48

775 000

Artikel 31 01 07 – Delsumma

31 01 08

Genomförande 2009

775 000
16 028 000

17 125 000

14 541 189,68

693 000

575 000

701 210,36

693 000

575 000

701 210,36

5

Artikel 31 01 08 – Delsumma
31 01 09

Översättningscentrum för
Europeiska unionens organ

31 01 09 01

Översättningscentrum för
Europeiska unionens organ –
Bidrag till avdelningarna 1 och 2

5

p.m.

p.m.

0,—

Översättningscentrum för
Europeiska unionens organ –
Bidrag till avdelning 3

5

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

31 01 09 02

Artikel 31 01 09 – Delsumma

31 01 01

Kapitel 31 01 – Totalt

392 908 762

387 288 152

Reserver (40 01 40)

236 399

1 628 841

393 145 161

388 916 993

423 957 901,12

423 957 901,12

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet språktjänster

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

31 01 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

311 035 645

304 213 437

Reserver (40 01 40)

236 399

853 841

Totalt

311 272 044

305 067 278

301 521 429,22

301 521 429,22
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AVDELNING 31 — SPRÅKTJÄNSTER
KAPITEL 31 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SPRÅKTJÄNSTER (forts.)

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 2011

Anslag 2010

9 902 815

31 01 02 11

Genomförande 2009

9 510 679

9 236 555,10

Andra administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

5 545 630

Genomförande 2009

5 586 410

7 851 818,44

31 01 03

Utgifter för utrustning, möbler, tjänster och andra löpande utgifter för politikområdet språktjänster

31 01 03 01

Utgifter för utrustning, möbler och tjänster inom politikområdet språktjänster
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

22 537 672

31 01 03 04

Genomförande 2009

22 246 626

23 670 554,66

Teknisk utrustning och tjänster för kommissionens konferenslokaler
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 350 000

Genomförande 2009

1 658 000

3 410 410,55

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter:
— Utrustning som krävs för driften av kommissionens konferenslokaler med tolkkabiner.
— Tekniska tjänster i samband med kommissionens möten och konferenser i Bryssel.
Det ska noteras att motsvarande utgifter avsatta för forskning täcks av anslag som tagits upp i artikel 01 05 i de berörda
avdelningarna.
Detta anslag täcker utgifter som uppkommer inom unionens territorium, utom vid representationskontoren.
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 särdirek
tivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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KAPITEL 31 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SPRÅKTJÄNSTER (forts.)

31 01 06

Utgifter för tolkning

31 01 06 01

Utgifter för tolkning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

24 000 000

Genomförande 2009

25 292 000

58 630 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
— Ersättning till frilanstolkar som anlitas av GD Tolkning enligt artikel 90 i anställningsvillkoren för övriga anställda vid Euro
peiska unionen, så att GD Tolkning kan förse de institutioner till vilka den tillhandahåller tolkning med tillräckligt många
kvalificerade konferenstolkar.
— Förutom lön omfattar ersättningen avgifter till ett system med ålders-, dödsfalls-, sjukdoms- och olycksfallsförsäkring, samt
för de tolkar som inte är bosatta på tjänstgöringsorten ersättning för resekostnader och traktamente.
— Arbete som utförs vid kommissionen av tolkar som är tjänstemän eller tillfälligt anställda vid Europaparlamentet.
— Kostnader för tolkarnas förberedelser inför möten samt utbildning.
— Avtal om tolktjänster som GD Tolkning ingår via kommissionens delegationer för möten som kommissionen anordnar i
tredjeländer.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
34 580 000 EUR.
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.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
31 01 06 02

Utbildning och fortbildning för konferenstolkar
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

508 000

Genomförande 2009

574 000

1 366 938,19

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verksamhet som syftar till att GD Tolkning ska få tillgång till tillräckligt många kva
lificerade konferenstolkar, särskilt för vissa språkkombinationer, samt för särskild utbildning av konferenstolkar.
Det är bl.a. fråga om stipendier till universitet, utbildning av utbildare, program för pedagogiskt stöd samt stipendier till
studerande.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 942 000 EUR.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
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31 01 06 (forts.)

31 01 06 03

Utgifter för informationsteknik vid generaldirektoratet för tolkning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 308 000

Genomförande 2009

1 282 000

3 027 794,92

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka alla informationstekniska utgifter vid GD Tolkning (SCIC), särskilt följande:
— Köp eller hyra av persondatorer, servrar och mikrofoner, utgifter för reservkopiering, terminaler, kringutrustning, anslut
ningsdon, fotokopiatorer, telefaxar, all elektronisk utrustning som används i GD Tolknings kontor och tolkkabiner, nöd
vändig programvara, installation, konfiguration, underhåll, undersökningar, dokumentation och inköp med anknytning till
denna utrustning.
— Utveckling och underhåll av informationssystem samt ibruktagande av denna inom GD Tolkning, inbegripet dokumenta
tion, utbildning på systemen, undersökningar och upphandling av kunnande på informationsteknikområdet: kvalitet, säker
het, teknik, Internet, systemutveckling, systemförvaltning.
— Tekniskt och logistiskt stöd, utbildning och dokumentation för informationsteknikutrustning och programvara, informa
tionsteknikutbildning och litteratur av allmänt intresse, extern personal för drift och administration av databaser, kontors
tjänster 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 enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 1 924 412 EUR.

31 01 07

Utgifter för översättning

31 01 07 01

Utgifter för översättning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

31 01 07 01

14 250 000

Reserver (40 01 40)
Totalt

Anslag 2010

Genomförande 2009

14 725 000

12 885 422,48

775 000
14 250 000

15 500 000

12 885 422,48

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter med anknytning till tjänster från frilansöversättare och utgifter i samband med tjänster
från specialister och datalingvister samt maskinskrivning eller annat arbete som GD Översättning lägger ut på entreprenad.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 2 000 000 EUR.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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KAPITEL 31 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SPRÅKTJÄNSTER (forts.)

31 01 07 (forts.)

31 01 07 02

Stödutgifter för verksamhet inom generaldirektoratet för översättning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 778 000

Genomförande 2009

1 625 000

1 655 767,20

Anmärkningar
Detta anslag är när det gäller terminologiska och språkliga databaser, översättningshjälpmedel och dokumentation och biblio
tek vid GD 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 terminologiska och språkliga
databaser, översättningsminnen och lexikon för automatisk översättning, i synnerhet för att effektivare kunna hantera fler
språkighet 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
dokumentationsdatabaser,
— att bygga upp och behålla en bas av flerspråkiga bibliotek genom inköp av referensböcker.
Anslaget är avsett att täcka utgifter som uppkommer inom unionens territorium, undantaget Gemensamma forskningscentrets
anläggningar, för vilka utgifter ska tas upp i artikel 01 05 i de berörda avdelningarna.
31 01 08

Interinstitutionellt samarbete

31 01 08 01

Interinstitutionellt samarbete på språkområdet
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

693 000

Genomförande 2009

575 000

701 210,36

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för samarbete som organiseras av Interinstitutionella kommittén för översättning och
tolkning (CITI) för främjande av interinstitutionellt samarbete på språkområdet.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 252 000 EUR.
31 01 09

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Anmärkningar
Denna artikel täcker Översättningscentrum för Europeiska unionens organ.
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KAPITEL 31 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SPRÅKTJÄNSTER (forts.)

31 01 09 (forts.)

31 01 09 01

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka Översättningscentrums utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Budgetmedlen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ 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.
Under budgetförfarandet och även under budgetåret ska kommissionen, när en ändringsskrivelse eller ändringsbudget läggs
fram, i förväg informera budgetmyndigheten om alla eventuella ändringar i gemenskapsorganens budgetar, särskilt när det gäl
ler de tjänsteförteckningar som tas upp i budgeten. Detta förfarande överensstämmer med de bestämmelser om öppenhet som
tas upp i den interinstitutionella förklaringen av den 17 november 1995 och som tillämpas i form av en uppförandekod som
antagits av Europaparlamentet, kommissionen och gemenskapsorganen.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den
19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Eura
tom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 72)
utgör inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt bestämmelserna i artikel 18.1 f i budgetförordningen och ska tas
upp i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Tjänsteförteckningen för Översättningscentrum återfinns i delen ”Personal i tjänsteförteckningen” i avsnitt III – kommissionen
(Volym 3).
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.

31 01 09 02

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka Översättningscentrums driftsutgifter (avdelning 3).
Budgetmedlen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ 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.
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KAPITEL 31 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET SPRÅKTJÄNSTER (forts.)

31 01 09 (forts.)
31 01 09 02 (forts.)

Under budgetförfarandet och även under budgetåret ska kommissionen, när en ändringsskrivelse eller ändringsbudget läggs
fram, i förväg informera budgetmyndigheten om alla eventuella ändringar i gemenskapsorganens budgetar, särskilt när det gäl
ler de tjänsteförteckningar som tas upp i budgeten. Detta förfarande överensstämmer med de bestämmelser om öppenhet som
tas upp i den interinstitutionella förklaringen av den 17 november 1995 och som tillämpas i form av en uppförandekod som
antagits av Europaparlamentet, kommissionen och gemenskapsorganen.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den
19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002,
s. 72) utgör inkomster som ska sättas för särskilda ändamål enligt bestämmelserna i artikel 18.1 f i budgetförordningen och ska
tas upp i punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om inrättande av ett översättningscentrum för Europeiska unio
nens 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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VERKSAMHET SOM INTE OMFATTAS AV EN SÄRSKILD BUDGETRUBRIK
— ADMINISTRATIVT STÖD TILL GENERALDIREKTORATET FÖR TOLKNING
— TOLKNING OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE VERKSAMHET
— LOGISTISKT STÖD TILL KOMMISSIONENS EVENEMANG (LACE)
— ARRANGEMANG AV KONFERENSER OCH RÅDGIVNING
— STRATEGI OCH SAMORDNING AV GENERALDIREKTORATET FÖR TOLKNING
— ADMINISTRATIVT STÖD TILL GENERALDIREKTORATET FÖR ÖVERSÄTTNING
— ÖVERSÄTTNINGAR
— POLITISK STRATEGI OCH SAMORDNING VID GENERALDIREKTORATET FÖR ÖVERSÄTTNING
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AVDELNING 32
ENERGI
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel
32 01

Rubrik

Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

77 046 009

77 046 009

74 359 931

74 359 931

Reserver (40 01 40)

41 299

41 299

138 968

138 968

77 087 308

77 087 308

74 498 899

24 150 000

20 471 848

20 760 000

TRANSEUROPEISKA NÄT

32 04

KONVENTIONELLA OCH FÖRNY
BARA ENERGIKÄLLOR

125 688 003

1 080 982 371 2 093 049 950

Reserver (40 02 41)

2 000 000
125 688 003

KÄRNENERGI

280 578 000

1 080 982 371 2 095 049 950
209 479 379

Reserver (40 02 41)

32 06

Genomförande 2009

Betalningar

ADMINISTRATIVA UTGIFTER
INOM POLITIKOMRÅDET ENERGI

32 03

32 05

Åtaganden

FORSKNING OM ENERGI

202 500 000

Åtaganden

Betalningar

12 991 366,38

12 991 366,38

74 498 899

12 991 366,38

12 991 366,38

17 500 000

26 048 000,—

15 825 498,22

1 034 098 710 2 100 153 264,90

67 136 790,23

2 000 000
1 036 098 710 2 100 153 264,90

67 136 790,23

241 450 000

276 978 349,17 128 602 417,17

75 000 000
280 578 000

209 479 379

277 500 000

241 450 000

276 978 349,17 128 602 417,17

192 155 000

147 130 699

142 492 000

124 094 220

139 605 626,22

Avdelning 32 – Totalt

699 617 012

Reserver (40 01 40, 40 02 41)

41 299
699 658 311

1 535 110 306 2 533 161 881
41 299

77 138 968

1 535 151 605 2 610 300 849

91 477 708,23

1 491 502 861 2 555 776 606,67 316 033 780,23
2 138 968
1 493 641 829 2 555 776 606,67 316 033 780,23
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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

32 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM
POLITIKOMRÅDET ENERGI

32 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst
inom politikområdet energi

BR

5

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

54 338 726

49 512 666

41 299

138 968

54 380 025

49 651 634

Reserver (40 01 40)

32 01 02

Extern personal och andra administrativa
utgifter för politikområdet energi

32 01 02 01

Extern personal

5

2 427 638

2 574 314

32 01 02 11

Andra administrativa utgifter

5

2 121 256

3 344 768

4 548 894

5 919 082

3 937 389

3 620 780

Artikel 32 01 02 – Delsumma
32 01 03

Utgifter för utrustning, inventarier och
tjänster inom politikområdet energi

32 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom
politikområdet energi

32 01 04 01

Konventionell energi – Administrativa
utgifter

1.1

900 000

500 000

898 048,74

32 01 04 02

Finansiellt stöd till projekt av gemensamt
intresse för det transeuropeiska energinätet
– Administrativa utgifter
1.1

600 000

700 000

521 875,85

32 01 04 03

Kärnkraft – Administrativa utgifter

1.1

200 000

300 000

170 384,48

32 01 04 04

Säkerhet och skydd för konsumenter av
energi – Administrativa utgifter

1.1

10 000

25 000

0,—

32 01 04 05

Information och kommunikation –
Administrativa utgifter

1.1

500 000

600 000

500 000,—

32 01 04 06

Ramprogrammet för konkurrenskraft och
innovation – Programmet Intelligent
energi – Europa – Administrativa utgifter

1.1

900 000

1 000 000

798 775,56

32 01 04 07

Energiprojekt till stöd för ekonomisk
återhämtning – Administrativa utgifter

1.1

600 000

432 027,84

32 01 04 30

Genomförandeorganet för konkurrenskraft
och innovation – Bidrag från
ramprogrammet för konkurrenskraft och
innovation – Programmet Intelligent
energi – Europa
1.1

6 601 000

6 633 300

6 001 000,—

9 711 000

10 358 300

9 322 112,47

Artikel 32 01 04 – Delsumma

5

p.m.
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KAPITEL 32 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET ENERGI (forts.)

Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik

BR

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

32 01 05

Stödutgifter för forskning inom politik
området energi

32 01 05 01

Utgifter avseende personal för forskning

1.1

2 550 000

2 605 583

1 921 483,20

32 01 05 02

Extern personal för forskning

1.1

1 000 000

1 256 715

820 747,44

32 01 05 03

Andra administrativa utgifter för forskning 1.1

960 000

1 086 805

927 023,27

4 510 000

4 949 103

3 669 253,91

32 01 06

Euratombidrag till försörjningsbyråns
verksamhet

12 991 366,38

Artikel 32 01 05 – Delsumma

32 01 01

5

—

—

0,—

Kapitel 32 01 – Totalt

77 046 009

74 359 931

Reserver (40 01 40)

41 299

138 968

77 087 308

74 498 899

12 991 366,38

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet energi
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

32 01 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

54 338 726

49 512 666

Reserver (40 01 40)

41 299

138 968

Totalt

54 380 025

49 651 634

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 01 01 (delvis)
32 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter för politikområdet energi

32 01 02 01

Extern personal
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 427 638

Genomförande 2009

2 574 314

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 01 02 01 (delvis)
32 01 02 11

Andra administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 121 256

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 01 02 11 (delvis)

Genomförande 2009

3 344 768
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 32 — ENERGI
KAPITEL 32 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET ENERGI (forts.)

32 01 03

Utgifter för utrustning, inventarier och tjänster inom politikområdet energi
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

3 937 389

Genomförande 2009

3 620 780

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 01 03 (delvis)

32 01 04

Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet energi

32 01 04 01

Konventionell energi – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

900 000

Genomförande 2009

500 000

898 048,74

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 01 04 03
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 budgetpost, 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.
Rättslig grund
Se artikel 32 04 03.

32 01 04 02

Finansiellt stöd till projekt av gemensamt intresse för det transeuropeiska energinätet – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

600 000

Genomförande 2009

700 000

521 875,85

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 01 04 05
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 budgetpost, 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.
Rättslig grund
Se artiklarna 32 03 01 och 32 03 02.
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AVDELNING 32 — ENERGI

KAPITEL 32 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET ENERGI (forts.)

32 01 04 (forts.)

32 01 04 03

Kärnkraft – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

200 000

Genomförande 2009

300 000

170 384,48

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 01 04 06
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 budgetpost, 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.
Rättslig grund
Se artiklarna 32 05 01, 32 05 02 och 32 05 03.
32 01 04 04

Säkerhet och skydd för konsumenter av energi – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

10 000

Genomförande 2009

25 000

0,—

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 01 04 07 (delvis)
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 budgetpost, 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.
Rättslig grund
Se artikel 32 04 16.
32 01 04 05

Information och kommunikation – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

500 000

Genomförande 2009

600 000

500 000,00

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 01 04 09 (delvis)
Detta anslag är avsett att täcka utgifter inom information och publikation som är direkt knutna till uppfyllandet av målen för
energipolitiken samt politiken på det kärntekniska området, och till säkerhet och skydd för konsumenter av energi.
Rättslig grund
Se artiklarna 32 04 03, 32 05 01, 32 05 02, 32 05 03 och 32 04 16.
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AVDELNING 32 — ENERGI
KAPITEL 32 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET ENERGI (forts.)

32 01 04 (forts.)

32 01 04 06

Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet Intelligent energi – Europa – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

900 000

Genomförande 2009

1 000 000

798 775,56

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 01 04 10
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 budgetpost, 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 läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och 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 eller, i tillämpliga fall, de potentiella kandidatländernas på västra Balkan delta
gande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d 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 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.
Rättslig grund
Se artikel 32 04 06.

32 01 04 07

Energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning – Administrativa utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

p.m.

Anslag 2010

Genomförande 2009

600 000

432 027,84

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 01 04 13
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utvärderingar, möten med experter, information och publikationer som direkt kan
knytas till de energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning eller andra 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.
Rättslig grund
Se artikel 32 04 14.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 32 — ENERGI

KAPITEL 32 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET ENERGI (forts.)

32 01 04 (forts.)

32 01 04 30

Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation – Bidrag från ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation
– Programmet Intelligent energi – Europa
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

6 601 000

Genomförande 2009

6 633 300

6 001 000,00

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 01 04 30
Detta anslag är avsett att täcka personal- och driftsutgifter för genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation, vilka
uppstår till följd av genomförandeorganets deltagande i förvaltningen av åtgärder enligt ramprogrammet för konkurrenskraft
och innovation – programmet Intelligent energi – Europa.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och 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 eller, i tillämpliga fall, de potentiella kandidatländernas på västra Balkan delta
gande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d 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 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.
Tjänsteförteckningen för genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation återfinns i delen ”Personal” i avsnitt III –
Kommissionen (volym 3).
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 energi
området: ”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 konkur
renskraft och innovation (2007–2013) (EUT L 310, 9.11.2006, s. 15).
Kommissionens förordning (EG) nr 651/2008 av den 9 juli 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1653/2004 om standard
budgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som
ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram (EUT L 181, 10.7.2008, s. 15).
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).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 32 — ENERGI
KAPITEL 32 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET ENERGI (forts.)

32 01 04 (forts.)
32 01 04 30 (forts.)

Kommissionens beslut K(2007) 3198 av den 9 juli 2007 om delegering av befogenheter till genomförandeorganet för konkur
renskraft 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 gemen
skapens budget.

32 01 05

Stödutgifter för forskning inom politikområdet energi

32 01 05 01

Utgifter avseende personal för forskning

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

2 550 000

Genomförande 2009

2 605 583

1 921 483,20

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 01 05 01 (delvis)
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och 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.

32 01 05 02

Extern personal för forskning

Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

1 000 000

Genomförande 2009

1 256 715

820 747,44

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 01 05 02 (delvis)
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och 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.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 32 — ENERGI

KAPITEL 32 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER INOM POLITIKOMRÅDET ENERGI (forts.)

32 01 05 (forts.)

32 01 05 03

Andra administrativa utgifter för forskning
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

960 000

Genomförande 2009

1 086 805

927 023,27

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 01 05 03 (delvis)
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och 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.
32 01 06

Euratombidrag till försörjningsbyråns verksamhet
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

—

—

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 01 06
Eftersom utgifterna för personal och fast egendom ingår i anslagen i punkterna XX 01 01 01 och XX 01 03 01 avser kommis
sionens bidrag, vartill kommer byråns egna inkomster, att täcka de utgifter som uppstår då byrån utför sitt arbete.
Vid sitt 23:e möte den 1 och 2 februari 1960 föreslog Euratoms råd enhälligt att kommissionen inte bara ska skjuta upp upp
börden 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
Stadgan för Euratoms försörjningsbyrå, särskilt artikel VI.
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AVDELNING 32 — ENERGI

KAPITEL 32 03 — TRANSEUROPEISKA NÄT
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

32 03

TRANSEUROPEISKA NÄT

32 03 01

Avslutande finansiellt stöd till pro
jekt av gemensamt intresse för det
transeuropeiska energinätet

1.1

Finansiellt stöd till projekt av
gemensamt intresse för det transe
uropeiska energinätet

1.1

32 03 02

Kapitel 32 03 – Totalt

32 03 01

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Betalningar

—

9 997 879

Åtaganden

—

24 150 000

10 473 969

20 760 000

24 150 000

20 471 848

20 760 000

Betalningar

Åtaganden

11 000 000

Betalningar

0,— 12 899 079,57

6 500 000 26 048 000,—

2 926 418,65

17 500 000 26 048 000,— 15 825 498,22

Avslutande finansiellt stöd till projekt av gemensamt intresse för det transeuropeiska energinätet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

—

9 997 879

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

—

Åtaganden

11 000 000

Betalningar

0,—

12 899 079,57

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 03 02
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts i TEN-E-programmet.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 2236/95 av den 18 september 1995 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på områ
det 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).
32 03 02

Finansiellt stöd till projekt av gemensamt intresse för det transeuropeiska energinätet
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

24 150 000

Anslag 2010

Betalningar

10 473 969

Åtaganden

20 760 000

Genomförande 2009
Betalningar

6 500 000

Åtaganden

26 048 000,00

Betalningar

2 926 418,65

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 03 04
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att undersöka om projekten är ekonomiskt och tekniskt genomförbara, samt
förberedande studier, utvärderingar, räntesubventioner, lånegarantier och, där så är motiverat, direkta bidrag till projekt av all
mänt intresse som ryms inom ramen för de riktlinjer som är fastställda i beslut nr 1364/2006/EG.
Syftet med denna åtgärd är att bidra till den inre energimarknadens konkurrenskraft och till att öka säkerheten i fråga om ener
giförsörjning genom att inrätta nödvändig nätverksinfrastruktur, och i synnerhet till upprättandet och utvecklingen av transe
uropeiska kraftnät genom att främja hopkopplingen och möjligheten till samdrift av de nationella näten samt tillträdet till dessa
nät och deras förlängning utanför unionen.
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 32 — ENERGI

KAPITEL 32 03 — TRANSEUROPEISKA NÄT (forts.)

32 03 02 (forts.)

Rättslig grund
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 finan
siella stöd på området för transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet (EUT L 162, 22.6.2007, s. 1).
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KOMMISSIONEN
AVDELNING 32 — ENERGI

KAPITEL 32 04 — KONVENTIONELLA OCH FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

32 04

KONVENTIONELLA OCH FÖR
NYBARA ENERGIKÄLLOR

32 04 01

Slutförande av programmet
Intelligent energi – Europa
(2003–2006)

1.1

—

4 570 459

—

15 000 000

14 171,99

31 780 212,98

Slutförande av programmet
Intelligent energi – Europa
(2003–2006): internationellt
samarbete – Coopener

4

—

95 218

—

1 000 000

0,—

1 698 939,57

4 300 000

3 315 271,15

1 430 341,—

32 04 02

32 04 03

Stödverksamhet till EU:s energi
politik och inre energimarknad 1.1

32 04 04

Slutförande av energirampro
grammet (1999–2002) – Kon
ventionella och förnybara
energikällor

1.1

—

p.m.

—

p.m.

0,—

0,—

32 04 05

Europeisk strategisk plan för
energiteknik (SET-plan)

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

32 04 06

Ramprogrammet för konkur
renskraft och innovation – pro
grammet Intelligent energi –
Europa

1.1

43 270 000

94 182 271,76

26 947 296,68

32 04 07

Pilotprojekt – Energitrygghet –
Biobränslen

1.1

p.m.

1 500 000

0,—

1 500 000,—

32 04 08

Pilotprojekt – Portplus – Plan
för hållbar energi för hamnar

1.1

p.m.

p.m.

32 04 09

Förberedande åtgärd – Investe
ringsfond för förnybar energi
och bioraffinering av avfall och
restprodukter

1.1

p.m.

p.m.

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

32 04 10

Europeiska byrån för samarbete
mellan energitillsynsmyndighe
ter

32 04 10 01

Europeiska byrån för samarbete
mellan energitillsynsmyndigheter
– Bidrag till avdelningarna 1
och 2
1.1

3 000 000

114 499 000

4 017 000

3 332 626

39 039 339
1 500 000

4 017 000

Reserver (40 02 41)

32 04 10 02

Europeiska byrån för samarbete
mellan energitillsynsmyndigheter
– Bidrag till avdelning 3
1.1
Artikel 32 04 10 – Delsumma

4 000 000

103 561 700
p.m.
1 500 000

p.m.

p.m.

1 500 000

1 500 000

p.m.

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

4 017 000

4 017 000

983 000

983 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 000 000

5 000 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

0,—

0,—

Reserver (40 02 41)
5 000 000

5 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 188 250

2 940 000,—

2 940 000,—

32 04 11

Energigemenskapen

32 04 12

Pilotprojekt – Europeiskt ram
program för utveckling och
utbyte av erfarenheter när det
gäller hållbar stadsutveckling

1.1

p.m.

300 000

p.m.

450 000

0,—

750 000,—

Förberedande åtgärd – Europe
iska öar för en gemensam ener
gipolitik

1.1

p.m.

500 000

p.m.

500 000

0,—

0,—

32 04 14

Energiprojekt till stöd för eko
nomisk återhämtning

32 04 14 01

Energiprojekt till stöd för ekono
misk återhämtning – Energinät
1.1

p.m.

732 955 589 1 175 300 000

524 146 000 1 188 815 000,—

0,—

32 04 14 02

Energiprojekt till stöd för ekono
misk återhämtning – Avskiljning
och lagring av koldioxid
1.1

p.m.

247 566 539

523 200 000

249 153 000

526 585 000,—

0,—

Energiprojekt till stöd för ekono
misk återhämtning – Europeiska
nät för vindkraft till havs
1.1

p.m.

42 848 055

280 900 000

186 691 460

284 100 000,—

0,—

Energiprojekt till stöd för ekono
misk återhämtning – Energieffek
tivitet och initiativ på området
förnybar energi
1.1

p.m.

Artikel 32 04 14 – Delsumma

p.m.

959 990 460 1 999 500 000,—

0,—

32 04 13

32 04 14 03

32 04 14 04

32 04 15

32 04 16

4

2 939 003

Pilotprojekt avseende
återvinning av avfall för
produktion av ren energi

1.1

Säkerheten i
energiinstallationer och
infrastruktur

1.1

Kapitel 32 04 – Totalt

p.m.

2 798 457

p.m.

3 188 250

p.m.

1 023 370 183 1 979 400 000

p.m.

250 000

p.m.

1 000 000

1 000 000

400 000

900 000

476 089

201 550,—

90 000,—

125 688 003 1 080 982 371 2 093 049 950 1 034 098 710 2 100 153 264,90

67 136 790,23

Reserver (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

125 688 003 1 080 982 371 2 095 049 950 1 036 098 710 2 100 153 264,90

32 04 01

67 136 790,23

Slutförande av programmet Intelligent energi – Europa (2003–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

4 570 459

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

15 000 000

Åtaganden

14 171,99

Betalningar

31 780 212,98

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 04 01
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts inom ramen för programmet Intelligent energi – Europa
(2003–2006).
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Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och 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 eller, i tillämpliga fall, de potentiella kandidatländernas på västra Balkan delta
gande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1230/2003/EG av den 26 juni 2003 om ett flerårigt program för åtgärder på energi
området: ”Intelligent energi – Europa” (2003–2006) (EUT L 176, 15.7.2003, s. 29).

32 04 02

Slutförande av programmet Intelligent energi – Europa (2003–2006): internationellt samarbete – Coopener
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

—

Anslag 2010

Betalningar

95 218

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

1 000 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

1 698 939,57

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 04 02
Detta anslag är avsett att finansiera Coopenerområdet (internationellt samarbete) i programmet Intelligent energi – Europa.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och 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 eller, i tillämpliga fall, de potentiella kandidatländernas på västra Balkan delta
gande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1230/2003/EG av den 26 juni 2003 om ett flerårigt program för åtgärder på energi
området: ”Intelligent energi – Europa” (2003–2006) (EUT L 176, 15.7.2003, s. 29).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 antagen av rådet den 18 december 2006 om upprättande av ett
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).
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32 04 03

Stödverksamhet till EU:s energipolitik och inre energimarknad
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

3 000 000

3 332 626

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

4 000 000

4 300 000

Åtaganden

Betalningar

3 315 271,15

1 430 341,00

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 04 03
Detta anslag är avsett att täcka kommissionens utgifter för insamling och hantering av uppgifter av alla slag som krävs för ana
lys, definition, främjande, övervakning, 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 euro
peiskt och globalt perspektiv samt en stärkning av energiförbrukarnas rättigheter och skydd genom tillhandahållande av tjäns
ter av hög kvalitet till överskådliga och jämförbara priser.
De viktigaste godkända målen går ut på att gradvis upprätta en gemensam europeisk politik som säkerställer en kontinuerlig
tryggad energiförsörjning, en väl fungerande inre energimarknad och tillgång till energitransportnät, en övervakning av ener
gimarknaden, modellanalyser, inbegripet scenarier för följdverkningar av tilltänkta politikområden, en stärkning av energiför
brukarnas rättigheter och skydd baserad på allmän och särskild kunskap om globala och europeiska energimarknader för alla
energityper.
Detta anslag ska också täcka experters utgifter i direkt anknytning till insamling, validering och analys av nödvändig informa
tion om övervakning av energimarknaden (s.k. peer review).
Rättslig grund
Rådets direktiv 2004/67/EG av den 26 april 2004 om åtgärder för att säkerställa en tryggad naturgasförsörjning (EUT L 127,
29.4.2004, s. 92).
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 förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöver
skridande 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 naturgasöverfö
ringsnäten 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).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasför
sörjningen (EUT L 295, 12.11.2010, s. 1).
32 04 04

Slutförande av energiramprogrammet (1999–2002) – Konventionella och förnybara energikällor
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

p.m.

—

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 04 04
Detta anslag är avsett att täcka fullgörandet av de åtaganden som gjorts inom ramen för antagna förordningar och beslut.
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32 04 04 (forts.)

Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och 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.
Rättslig grund
Rådets beslut 91/565/EEG av den 29 oktober 1991 om främjandet av en effektiv energianvändning i gemenskapen (Save
I-programmet) (EGT L 307, 8.11.1991, s. 34).
Rådets beslut 1999/21/EG, Euratom av den 14 december 1998 om att antaga ett flerårigt program för åtgärder inom energi
sektorn (1998–2002) och därmed sammanhörande åtgärder (EGT L 7, 13.1.1999, s. 16).
Rådets beslut 1999/22/EG av den 14 december 1998 om antagande av ett flerårigt program för studier, analyser, prognoser
och därmed sammanhängande arbete inom energisektorn (1998–2002) (EGT L 7, 13.1.1999, s. 20).
Rådets beslut 1999/23/EG av den 14 december 1998 om att antaga ett flerårigt program för att främja internationellt samar
bete inom energisektorn (1998–2002) (EGT L 7, 13.1.1999, s. 23).
Rådets beslut 1999/24/EG av den 14 december 1998 om att anta ett flerårigt program för tekniska åtgärder för att främja en
ren och effektiv användning av fasta bränslen (1998–2002) (EGT L 7, 13.1.1999, s. 28).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 646/2000/EG av den 28 februari 2000 om att anta ett flerårigt program för främjande
av förnybara energikällor i gemenskapen (Altener) (1998–2002) (EGT L 79, 30.3.2000, s. 1).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 647/2000/EG av den 28 februari 2000 om att anta ett flerårigt program för att främja
en effektiv energianvändning (Save) (1998–2002) (EGT L 79, 30.3.2000, s. 6).
Rådets beslut 2001/353/EG av den 9 april 2001 om fastställande av nya riktlinjer för de åtgärder som vidtas inom det fleråriga
programmet för att främja internationellt samarbete inom energisektorn (1998–2002), inom ramen för det fleråriga program
met för åtgärder inom energisektorn och därmed sammanhörande åtgärder (EGT L 125, 5.5.2001, s. 24).
32 04 05

Europeisk strategisk plan för energiteknik (SET-plan)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 04 05
Detta anslag är avsett att tillhandahålla medel till den europeiska strategiska planen för energiteknik (SET-plan), vilket angavs i
kommissionens meddelande ”En europeisk strategisk plan för energiteknik (SET-plan): Mot en framtid med låga koldioxidut
släpp” (KOM(2007) 723 slutlig). Anslaget avser särskilt att finansiera stöd för teknik med låga koldioxidutsläpp i forsknings-,
utvecklings-, demonstrations- och försäljningsfaserna.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
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Europaparlamentets och rådets beslut nr 1639/2006/EG av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för konkur
renskraft och innovation (2007–2013) (EUT L 310, 9.11.2006, s. 15).
Referensrättsakter
Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkom
mittén av den 22 november 2007 – En europeisk strategisk plan för energiteknik (SET-plan) – ”Mot en framtid med låga kol
dioxidutsläpp” (KOM (2007) 723 slutlig).
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkom
mittén av den 7 oktober 2009 – En europeisk strategisk plan för energiteknik (SET-plan) – (KOM(2009) 519).

32 04 06

Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – programmet Intelligent energi – Europa
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

114 499 000

Anslag 2010

Betalningar

39 039 339

Åtaganden

103 561 700

Genomförande 2009
Betalningar

43 270 000

Åtaganden

Betalningar

94 182 271,76

26 947 296,68

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 04 06
Detta anslag är avsett att finansiera verksamhet och åtgärder som omfattar följande:
— Främjande- och spridningsprojekt:
— Strategiska studier på grundval av gemensamma analyser och regelbunden övervakning av marknadsutvecklingen och
utvecklingstendenser i energisektorn för förberedande av framtida lagstiftningsåtgärder eller översyn av befintlig lag
stiftning, inbegripet den inre energimarknaden, för genomförande av strategierna på medellång och lång sikt på ener
giområdet för att främja hållbar utveckling, för förberedande av långsiktiga frivilliga avtal med industrin och andra
berörda parter samt för utveckling av standarder och av märknings- och certifieringssystem, när så är lämpligt även i
samarbete med tredjeländer och internationella organisationer.
— Inrättande, utvidgning eller omorganisering av strukturer och instrument för utveckling av hållbara energisystem,
såsom energihushållning och besparingsåtgärder på lokal och regional nivå, och utveckling av adekvata finansiella pro
dukter och marknadsinstrument, genom att bygga på erfarenheterna från tidigare och aktuella nät.
— Gynnande av system och utrustning på området hållbar energianvändning, så att dessa slår igenom ännu snabbare på
marknaden och investerare stimuleras att satsa på att underlätta övergången från demonstrationsstadiet till införande
på marknaden av den mest effektiva tekniken, informationskampanjer och skapande av institutionell beredskap.
— Utveckling av informations- och utbildningsstrukturer, utnyttjande av resultat, främjande och spridning av expertis
och bästa praxis med deltagande av alla konsumenter, spridning av resultat av insatserna och projekten samt samar
bete med medlemsstaterna genom operationella nätverk.
— Övervakning av genomförandet och konsekvenserna av unionens lagstiftnings- och stödåtgärder.
— Marknadsintroduktionsprojekt:
— Stöd till projekt som rör marknadsintroduktion av teknik, processer, produkter eller metoder av innovativ art som har
relevans för hela unionen och som redan framgångsrikt har demonstrerats tekniskt. De ska vara utformade så att de
främjar en bredare användning i deltagande länder och underlättar spridningen på marknaden.
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Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och 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 eller, i tillämpliga fall, de potentiella kandidatländernas på västra Balkan delta
gande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d 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 enligt bestämmelserna i budgetförordningen.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1639/2006/EG av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för konkur
renskraft och innovation (2007–2013) (EUT L 310, 9.11.2006, s. 15).
32 04 07

Pilotprojekt – Energitrygghet – Biobränslen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

p.m.

1 500 000

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

p.m.

Åtaganden

1 500 000

Betalningar

0,—

1 500 000,00

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 04 07
Detta anslag är avsett att finansiera insatser eller åtgärder på området energitrygghet för att främja unionens självförsörjning
avseende förnybara energikällor, bl.a. biobränslen som framställs ur avfall och restprodukter.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
32 04 08

Pilotprojekt – Portplus – Plan för hållbar energi för hamnar
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

1 500 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 500 000

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 04 08
Pilotprojektet syftar till att
— främja användningen av förnybara energikällor, i första hand för de egna förbrukningsbehoven,
— öka energieffektiviteten genom åtgärder som är inriktade på hamnstrukturer och hamnbyggnader,
— ge de privata hamnoperatörerna ett praktiskt instrument för att investera i teknik som garanterar energibesparingar.
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Projektet är i första hand riktat till behöriga hamnmyndigheter som på detta sätt får tillgång till nödvändiga instrument för att
genomföra åtgärder på området, bl.a. genom privata hamnoperatörer.
Projektet omfattar följande:
— Fastställande av regelverket och kopplingarna till planeringsinstrumenten för hamnar.
— Miljöram och ekologiskt fotavtryck.
— Ram för energibesparingar som kan göras i byggnader (registrering av direkta värden från byggnader, suprastruktur
och installationer).
— Riktlinjer för insatser när det gäller energiproduktion ur förnybara energikällor och energiomställning.
— Information till hamnoperatörerna om de stora ekonomiska och miljömässiga fördelarna med en intelligent energiförvalt
ning och om hur detta kan uppnås.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
32 04 09

Förberedande åtgärd – Investeringsfond för förnybar energi och bioraffinering av avfall och restprodukter
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

p.m.

p.m.

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

1 500 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 04 09
Detta anslag är avsett att täcka förberedande åtgärder för följande:
— Finansiering av innovativa projekt när det gäller förnybar energi och kemikalier. Företag bör oavsett storlek kunna komma
i fråga för medel från denna finansiering.
— Finansieringens syfte kommer att vara att stimulera företag att investera i energiprojekt som ligger långt fram i utveck
lingen och därigenom i) hjälpa unionens ekonomi att uppfylla målen i Kyotoprotokollet, ii) göra unionen mindre beroende
av import från tredjeland, iii) göra unionen ledande i utvecklingen på detta område (i linje med målen i Europa 2020strategin), och iv) skapa en lönsam marknad för jordbruksprodukter.
— Det kommer att beviljas finansiering för att stödja forskning, utveckling och saluföring i samband med innovativa projekt
för förnybar energi och kemikalier i unionen, där finansieringen administreras av Europeiska investeringsfonden (EIF) eller
Europeiska investeringsbanken (EIB), som använder sina vanliga investeringsprodukter såsom
— kapitalinvesteringar (investering tillsammans med andra kapitalinvesteringar som riskkapital),
— tekniköverföringsmedel (överföra forskning till näringslivet),
— tekniskt bistånd, eller en kombination av ovanstående.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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32 04 10

Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

32 04 10 01

Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter – Bidrag till avdelningarna 1 och 2
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

32 04 10 01

4 017 000

Anslag 2010

Betalningar

4 017 000

Reserver (40 02 41)
Totalt

4 017 000

4 017 000

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Betalningar

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 04 10 01
Detta anslag ska täcka byråns utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2).
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och 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.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Tjänsteförteckningen för Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter återfinns i delen ”Personal” i
avsnitt III – Kommissionen (volym 3).
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mel
lan energitillsynsmyndigheter (EUT L 211, 14.8.2009, s. 1).
32 04 10 02

Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter – Bidrag till avdelning 3
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

983 000

983 000

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 04 10 02
Detta anslag är avsett att täcka byråns driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3).
Byrån ska informera budgetmyndigheten om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
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Om byrån begär det ska kommissionen meddela budgetmyndigheten om överföringar som har gjorts mellan posterna för drifts
utgifter och administrativa utgifter.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och 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.
De belopp som återbetalas i enlighet med artikel 16 i rambudgetförordningen för de organ som avses i artikel 185 i budget
förordningen utgör inkomster som avsätts för särskilda ändamål (artikel 18.1 f i budgetförordningen) och ska tas upp i
punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Europeiska unionens bidrag för 2011 uppgår till totalt 5 000 000 EUR.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mel
lan energitillsynsmyndigheter (EUT L 211, 14.8.2009, s. 1).
32 04 11

Energigemenskapen
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

2 939 003

2 798 457

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

3 188 250

3 188 250

Åtaganden

Betalningar

2 940 000,00

2 940 000,00

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 04 11
Detta anslag ska täcka Europeiska unionens bidrag till energigemenskapens budget. Budgeten är avsedd för personal-,
förvaltnings- och driftsutgifter.
Europeiska unionens bidrag för 2011 uppgår till totalt 3 315 780 EUR. Ett belopp på 376 777 EUR från återanvändning av
överskott ska läggas till det belopp på 2 939 003 EUR som tas upp i budgeten.
Rättslig grund
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).
32 04 12

Pilotprojekt – Europeiskt ramprogram för utveckling och utbyte av erfarenheter när det gäller hållbar stadsutveckling
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

300 000

Åtaganden

p.m.

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 04 12
Detta anslag är avsett att samfinansiera bl.a. följande:
— Den europeiska kunskapsplattformen.

Genomförande 2009
Betalningar

450 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

750 000,00
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32 04 12 (forts.)

— Utbyte av erfarenheter och bästa praxis när det gäller hållbara transportplaner för städer.
— Utveckling och utbyte av bästa praxis när det gäller hållbara stadsförvaltningsplaner, inbegripet åtgärder för att begränsa
miljörisker och bekämpa klimatförändringar.
— Utbyte av erfarenheter och bästa praxis när det gäller hållbart byggande, främjande av hållbar formgivning för städer och
biologisk mångfald.
— Medvetandehöjande insatser.
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

32 04 13

Förberedande åtgärd – Europeiska öar för en gemensam energipolitik
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

500 000

Åtaganden

p.m.

Genomförande 2009
Betalningar

500 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 04 13
För att senast 2020 nå det mål på 20 procent för de förnybara energikällornas andel av unionens totala energiförbrukning (det
nuvarande målet ligger på 12 procent till 2010) som kommissionen lade fram i sitt meddelande av den 10 januari 2007 om en
energipolitik för Europa (KOM(2007) 1 slutlig) syftar denna förberedande åtgärd till att finansiera följande:
— Projekt för att utveckla integrerade förnybara energisystem (vågkraft, vindkraft, solenergi, biomassa och biogas) som är
anpassade till de klimatmässiga och särskilda socioekonomiska förhållanden som råder på öar, inbegripet hybridsystem och
avsaltningssystem.
— Projekt för att bedöma de sociala och ekonomiska effekterna för lokala ösamhällen av att förnybara energikällor och ener
gieffektivitetsåtgärder får ökat genomslag och ökad användning (ekonomisk utveckling, sysselsättning, incitament för unga
att stanna kvar, etc.).
— Energitekniska initiativ som är lämpade för ösamhällen och som främjar forskningsprojekt avseende förnybar energi och
teknik för energieffektivitet för att maximera användningen av förnybar energi och anpassa den till lokala förhållanden.
— Projekt för att utveckla effektiva och miljövänliga metoder för att transportera denna energi till fastlandet, inbegripet upp
kopplingen av avlägsna öars energinät till fastlandsnäten.
— Utbyte av bästa praxis mellan EU:s öregioner.
Rättslig grund
Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med bud
getförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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32 04 14

Energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning

32 04 14 01

Energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning – Energinät
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

732 955 589

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

1 175 300 000

524 146 000

Åtaganden

Betalningar

1 188 815 000,00

0,—

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 04 14 01
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för de infrastrukturprojekt inom gas- och elsektorerna som har störst mervärde för
unionen.
Syftet med anslaget är att anpassa och utveckla energinät av särskilt stor betydelse för gemenskapen till stöd för den inre ener
gimarknaden, och att särskilt öka sammanlänkningskapacitet, trygghet och diversifiering när det gäller försörjningen samt
undanröja miljörelaterade, tekniska och finansiella hinder. Särskilt unionsstöd behövs för att intensifiera utvecklingen och
påskynda utbyggnaden av energinät, i synnerhet om utbudet av försörjningsvägar och försörjningskällor inte är diversifierat.
Anslaget bör också bidra till anslutning och integration av förnybara energikällor samt stärkt ekonomisk och social samman
hållning med mindre gynnade regioner och öregioner inom unionen.
Detta anslag ska finansiera den andra fasen av den ekonomiska återhämtningsplanen i enlighet med vad budgetmyndighetens
två grenar kom överens om den 2 april 2009. Finansieringen måste godkännas av budgetmyndigheten och ska tillgängliggöras
på det sätt som föreskrivs i punkterna 21, 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin
och sund ekonomisk förvaltning, utan att detta påverkar anslagen för de program som godkänts inom ramen för medbeslu
tandeförfarandet och Europaparlamentets prioriteringar.
Om det i kommissionens årliga rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av den ekonomiska återhämt
ningsplanen fastställs allvarliga risker vid genomförandet av prioriterade projekt, ska kommissionen rekommendera åtgärder för
att avhjälpa dessa risker och, där så är lämpligt och förenligt med den ekonomiska återhämtningsplanen, lämna ytterligare för
slag på sådana projekt som redan omnämns i förordning (EG) nr 663/2009.
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).

32 04 14 02

Energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning – Avskiljning och lagring av koldioxid
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

247 566 539

Åtaganden

523 200 000

Genomförande 2009
Betalningar

249 153 000

Åtaganden

526 585 000,00

Betalningar

0,—

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 04 14 02
Detta anslag bör främja projekt som syftar till att avskilja koldioxid (CO2) från industrianläggningar, transportera den till en lag
ringsplats och där injektera den i en lämplig geologisk formation under jord för permanent förvaring.
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Detta anslag ska finansiera den andra fasen av den ekonomiska återhämtningsplanen i enlighet med vad budgetmyndighetens
två grenar kom överens om den 2 april 2009. Finansieringen måste godkännas av budgetmyndigheten och ska tillgängliggöras
på det sätt som föreskrivs i punkterna 21, 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin
och sund ekonomisk förvaltning, utan att detta påverkar anslagen för de program som godkänts inom ramen för medbeslu
tandeförfarandet och Europaparlamentets prioriteringar.
Om det i kommissionens årliga rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av den ekonomiska återhämt
ningsplanen fastställs allvarliga risker vid genomförandet av prioriterade projekt, ska kommissionen rekommendera åtgärder för
att avhjälpa dessa risker och, där så är lämpligt och förenligt med den ekonomiska återhämtningsplanen, lämna ytterligare för
slag på sådana projekt som redan omnämns i förordning (EG) nr 663/2009.
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).
32 04 14 03

Energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning – Europeiska nät för vindkraft till havs
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

42 848 055

Åtaganden

280 900 000

Genomförande 2009
Betalningar

186 691 460

Åtaganden

284 100 000,00

Betalningar

0,—

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 04 14 03
Detta anslag bör främja projekt som är avsedda att utveckla unionens nät för vindkraft till havs, med särskild tonvikt vid föl
jande egenskaper:
— Förmåga att kompensera vindenergins variabilitet genom integrativa system.
— Storskaliga lagringssystem.
— Styrning av vindkraftsparker som virtuella kraftverk (mer än 1 GW).
— Turbiner som placeras längre från land eller på ett större djup (20–50 m) än vad som för närvarande utgör normen.
— Nya utformningar av fundament.
— Förekomst av innovativa inslag samt i vilken utsträckning genomförandet demonstreras.
— Processer för montering, installation, drift och nedläggning samt provning av dessa processer i projekt i naturlig storlek.
Detta anslag ska finansiera den andra fasen av den ekonomiska återhämtningsplanen i enlighet med vad budgetmyndighetens
två grenar kom överens om den 2 april 2009. Finansieringen måste godkännas av budgetmyndigheten och ska tillgängliggöras
på det sätt som föreskrivs i punkterna 21, 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006, utan att detta påver
kar anslagen för de program som godkänts inom ramen för medbeslutandeförfarandet och Europaparlamentets prioriteringar.
Om det i kommissionens årliga rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av den ekonomiska återhämt
ningsplanen fastställs allvarliga risker vid genomförandet av prioriterade projekt, ska kommissionen rekommendera åtgärder för
att avhjälpa dessa risker och, där så är lämpligt och förenligt med den ekonomiska återhämtningsplanen, lämna ytterligare för
slag på sådana projekt som redan omnämns i förordning (EG) nr 663/2009.
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32 04 14 (forts.)
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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).

32 04 14 04

Energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning – Energieffektivitet och initiativ på området förnybar energi
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

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).

32 04 15

Pilotprojekt avseende återvinning av avfall för produktion av ren energi
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

1 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 000 000

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 04 15
Pilotprojektet går ut på att återvinna hushållsavfall som har slängts/deponerats på avfallsanläggningar.
Det deponerade avfallet kan grävas upp och med hjälp av ny teknik återvinnas och återanvändas. Den återstående, oanvändbara
delen kommer att användas för produktion av hållbar energi (elektricitet och värme).
Som ett resultat av denna upprensningsaktion kan tidigare avfallsanläggningar användas för andra ändamål (återställande till ett
naturligt tillstånd, ekonomisk verksamhet etc.).
Rättslig grund
Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

II/1062

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN
AVDELNING 32 — ENERGI
KAPITEL 32 04 — KONVENTIONELLA OCH FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR (forts.)

32 04 16

Säkerheten i energiinstallationer och infrastruktur
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

250 000

Anslag 2010

Betalningar

476 089

Åtaganden

400 000

Genomförande 2009
Betalningar

900 000

Åtaganden

Betalningar

201 550,00

90 000,00

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 07 04
Detta anslag är avsett att täcka kommissionens kostnader för insamling och behandling av olika typer av uppgifter som behövs
för analys, definition, främjande, övervakning, utvärdering och genomförande av bestämmelser och åtgärder för att öka säker
heten 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.
Rättslig grund
Uppgifter som följer av kommissionens administrativa självständighet enligt artikel 49.6 i budgetförordningen.

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/1063
KOMMISSIONEN
AVDELNING 32 — ENERGI
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

32 05

KÄRNENERGI

32 05 01

Nukleär säkerhetskontroll

1.1

20 378 000

17 139 222

20 500 000

19 500 000

19 610 012,40

17 477 114,10

32 05 02

Kärnsäkerhet och strålskydd

1.1

2 200 000

1 904 358

2 000 000

1 950 000

2 368 336,77

1 142 193,40

32 05 03

Kärnsäkerhet – Övergångsåtgär
der (avveckling)
1.1

258 000 000

190 435 799

180 000 000

258 000 000

190 435 799

255 000 000

220 000 000 255 000 000,— 109 983 109,67

280 578 000

209 479 379

202 500 000

241 450 000 276 978 349,17 128 602 417,17

Reserver (40 02 41)

75 000 000

Kapitel 32 05 – Totalt
Reserver (40 02 41)

75 000 000
280 578 000

32 05 01

220 000 000 255 000 000,— 109 983 109,67

209 479 379

277 500 000

241 450 000 276 978 349,17 128 602 417,17

Nukleär säkerhetskontroll
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

20 378 000

Anslag 2010

Betalningar

17 139 222

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

20 500 000

19 500 000

Åtaganden

Betalningar

19 610 012,40

17 477 114,10

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 05 01
Detta anslag är bland annat avsett att täcka kostnaderna för följande:
— Inspektörernas tjänsteresor (dagtraktamenten och kostnader för transport) genomförda i överensstämmelse med de på för
hand fastställda sexmånadersprogrammen.
— Inspektörernas utbildning och praktik.
— Inköp av utrustning för inspektionerna, närmare bestämt inköp av övervakningsutrustning, bland annat digitala videosys
tem, utrustning för mätning av gammastrålning, neutroner och infraröd strålning, samt elektroniska förseglingar och till
hörande 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 (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, informations
teknik, mindre materielinköp, förbrukningsmateriel osv.).
— Datorstöd och datortest för inspektionstillämpningar.
Detta anslag ska också täcka ett belopp på 91 000 EUR som ska sändas till Internationella atomenergiorganet (IAEA). Inkom
ster som uppstår till följd av en återbetalning från IAEA av detta belopp som tas upp under artikel 6 1 6 i inkomstberäkningen
ska användas till ytterligare anslag i enlighet med bestämmelserna i artikel 18.1 g i budgetförordningen.
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Vidare ska ytterligare anslag ställas till förfogande i enlighet med bestämmelserna i artikel 18.1 e–j i budgetförordningen:
— Försäkringsersättningar.
— Återbetalning av summor som felaktigt betalats inom ramen för kommissionens inköp av varor, arbeten eller tjänster.
Rättslig grund
Kommissionens förordning (Euratom) nr 302/2005 av den 8 februari 2005 om genomförandet av Euratoms kärnämneskon
troll (EUT L 54, 28.2.2005, s. 1).
Uppgifter inom ramen för de särskilda befogenheter som direkt tilldelats kommissionen genom kapitel 7 avdelning II och arti
kel 174 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.
Referensrättsakter
Trepartsavtalet mellan gemenskapen, de medlemsstater som inte har kärnvapen och Internationella atomenergiorganet.
Trepartsavtalet mellan gemenskapen, Förenade kungariket och Internationella atomenergiorganet.
Trepartsavtalet mellan gemenskapen, Frankrike och Internationella atomenergiorganet.
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 upprät
tande av lokala analyslaboratorier för verifikation av de prover som tas vid säkerhetskontroller (SEK(1992) 515 slutlig).
32 05 02

Kärnsäkerhet och strålskydd
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

2 200 000

Anslag 2010

Betalningar

1 904 358

Åtaganden

2 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

1 950 000

Åtaganden

2 368 336,77

Betalningar

1 142 193,40

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 05 02
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. Verk
samheten 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 Euro
peiska atomenergigemenskapen.
— Utgifter för inrättandet och skötseln av en inspektörskår för att kontrollera skyddet mot joniserande strålning i medlems
staterna. Förutom dagtraktamenten och kostnader för transport (tjänsteresor) ingår i dessa utgifter också kostnader för
utbildning, förberedande möten och inköp av inspektionsutrustning.
Rättslig grund
Uppgifter inom ramen för de särskilda befogenheter som direkt tilldelats kommissionen genom kapitel 3 avdelning II och arti
kel 174 i Euratomfördraget.
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Artikel 31 i Euratomfördraget: insamling av information samt utarbetande av ny lagstiftning som kompletterar de grundläg
gande normerna för hälsoskydd.
Artikel 33 i Euratomfördraget: genomförande av direktiv, i synnerhet på det medicinska området (område C: rådets direktiv
96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och all
mänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (EGT L 159, 29.6.1996, s. 1), rådets direktiv
97/43/Euratom av den 30 juni 1997 om skydd för personers hälsa mot faror vid joniserande strålning och om upphävande av
direktiv 84/466/Euratom (EGT L 180, 9.7.1997, s. 22) och rådets direktiv 2003/122/Euratom av den 22 december 2003 om
kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet och herrelösa strålkällor (EUT L 346, 31.12.2003, s. 57)).
Rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärn
tekniska anläggningar (EUT L 172, 2.7.2009, s. 18).
Genomförande av de skyldigheter som ålagts kommissionen genom följande särskilda lagstiftning:
— Rådets beslut 87/600/Euratom av den 14 december 1987 om en gemenskapsordning för ett snabbt informationsutbyte 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 (kodifierad version) (EUT L 201, 30.7.2008, s. 1).
— Genomförande av artikel 35.2 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen: kontroll av övervak
ningen av radioaktivitetsnivån i miljön.
32 05 03

Kärnsäkerhet – Övergångsåtgärder (avveckling)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

32 05 03

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

258 000 000

190 435 799

180 000 000

220 000 000 255 000 000,00

109 983 109,67

220 000 000

109 983 109,67

Reserver (40 02 41)
Totalt

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

75 000 000
258 000 000

190 435 799

255 000 000

255 000 000,—

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 05 05
Detta anslag är avsett att finansiera nedläggning av kärnkraftverken Ignalina (Litauen), Bohunice (Slovakien) och Kozloduj (Bul
garien) i enlighet med de avtal som undertecknats med dessa medlemsstater.
Utgifterna avser också insamling och behandling av olika typer av uppgifter som behövs för analys, definition, främjande, över
vakning och utvärdering av åtgärder som rör nedläggning.
Kommissionen ska varje år lägga fram en rapport om genomförandet av anslag som avsatts under denna artikel samt aktuella
kostnadsberäkningar och tidsplaner för att avveckla verksamheten vid berörda kärnkraftsreaktorer.
Rättslig grund
Uppgifter inom ramen för de särskilda befogenheter som direkt tilldelats kommissionen genom 2003 års anslutningsfördrag
(protokoll nr 4 om kärnkraftverket Ignalina i Litauen och protokoll nr 9 om reaktorerna 1 och 2 vid kärnkraftverket Bohu
nice 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 upp
rättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.
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Uppgifterna för 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 Slo
vakien ”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).
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

32 06

FORSKNING OM ENERGI

32 06 01

Forskning om energi

1.1

167 645 000

104 739 690

123 292 000

32 06 02

Forskning om energi – Det
gemensamma företaget för
bränsleceller och vätgas

1.1

24 510 000

10 969 102

19 200 000

32 06 03

Genomförande 2009

BR

Anslag som kommer från bidrag
från tredje part (utanför Europe
iska ekonomiska samarbetsområ
det) till forskning och teknisk
utveckling
1.1

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

86 000 000 114 681 032,91 51 335 019,87

11 520 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

p.m.

—

1 819 220

20 643 840,—

0,—

4 121 373,42

4 649 192,03

59 680,86

5 931 515,19

32 06 04

Slutförande av tidigare program

32 06 04 01

Slutförande av program från före
2003

32 06 04 02

Slutförande av Europeiska gemen
skapens sjätte ramprogram
(2003–2006)
1.1

p.m.

31 421 907

—

24 755 000

99 699,03 29 561 981,14

Artikel 32 06 04 – Delsumma

p.m.

31 421 907

—

26 574 220

159 379,89 35 493 496,33

Kapitel 32 06 – Totalt

1.1

192 155 000

147 130 699

142 492 000

124 094 220 139 605 626,22 91 477 708,23

Anmärkningar
Dessa anmärkningar gäller samtliga budgetposter i detta kapitel.
Dessa anslag kommer att användas till sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration, vilket
omfattar perioden 2007–2013.
Det kommer att genomföras i linje med de allmänna målen i artikel 179 i EUF-fördraget för att bidra till inrättandet av ett kun
skapssamhälle 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 kvalitativa aspekterna av mänskliga resurser inom europeisk forskning och teknik samt höja kapa
citeten för forskning och innovation i hela Europa och se till att den utnyttjas på bästa möjliga sätt.
Anslagen ska också täcka följande: kostnader för möten, konferenser, workshoppar och seminarier på hög vetenskaplig eller
teknisk nivå som är av europeiskt intresse och som kommissionens 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 (särskilt 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 ska även täcka administrativa utgifter, bland annat följande: utgifter för fast anställd och tillfällig personal, utgifter för infor
mation och publikationer, administrativa och tekniska funktioner och 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 förbere
delse och övervakning av unionens strategi för forskning, teknisk utveckling och demonstration.
För vissa åtgärder inom det europeiska samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning har man planerat ett deltagande
från tredjeländer eller från institut i tredjeländer. Detta eventuella ekonomiska bidrag kommer att föras upp under punk
terna 6 0 1 3 och 6 0 1 5 i inkomstberäkningen och kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med arti
kel 18 i budgetförordningen.
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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 kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18 i
budgetförordningen.
Eventuella inkomster från kandidatländernas eller, i tillämpliga fall, de potentiella kandidatländernas på västra Balkan delta
gande i unions-/gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag
ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Eventuella intäkter från bidrag från tredjelands organisationer som tas upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan leda
till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.
Ytterligare anslag kommer att göras tillgängliga enligt artikel 32 06 03.

32 06 01

Forskning om energi
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

Anslag 2010

Betalningar

167 645 000

104 739 690

Åtaganden

123 292 000

Genomförande 2009
Betalningar

86 000 000

Åtaganden

114 681 032,91

Betalningar

51 335 019,87

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 06 01 01
Detta anslag är avsett att främja mål och initiativ inom den europeiska strategiska planen för energiteknik (SET-planen). Det rör
sig främst om vindenergi, solenergi, bioenergi, avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) och elnät.
Verksamheten ska främst inriktas på följande åtgärder:
— Förnybar energi och energieffektivitet (kontinuitet från sjätte ramprogrammet).
— Verksamhet inom det nya prioriterade området ren kolteknik.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och 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.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program 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, forsknings
centrums 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 Euro
peiska 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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32 06 02

Forskning om energi – Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

24 510 000

10 969 102

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

19 200 000

11 520 000

Åtaganden

Betalningar

20 643 840,00

0,—

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 06 01 02
Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska bidra till genomförandet av sjunde ramprogrammet för forskning,
teknisk utveckling och demonstration (2007–2013), i synnerhet dess teman ”Energi”, ”Nanovetenskap, nanoteknik, material och
ny produktionsteknik”, ”Miljö (inbegripet klimatförändring)” och ”Transport (inbegripet flygteknik)” i programmet ”Samarbete”.
Det ska särskilt göra följande: Försöka göra EU främst i världen på bränslecell- och väteteknik och möjliggöra ett marknadsge
nombrott för sådan teknik, för att därigenom låta kommersiella marknadskrafter driva på de betydande potentiella fördelarna
för allmänheten. På ett samordnat sätt främja forskning, teknisk utveckling och demonstration (FoTUD) i medlemsstater och
länder som är associerade till sjunde ramprogrammet för att övervinna marknadsstörningarna och rikta in sig på att utveckla
marknadstillämpningar, vilket kan bidra till ytterligare ansträngningar från branschens sida för att snabbt införa bränsleceller
och vätgasteknik. Främja genomförandet av FoTUD-prioriteringarna för det gemensamma teknikinitiativet för bränsleceller och
vätgas, bland annat genom stipendier inom ramen för konkurrensutsatta ansökningsomgångar. Uppmuntra till ökad privat och
offentlig forskningsinvestering i bränsleceller och väteteknik i medlemsstaterna och länder som är associerade till sjunde
ramprogrammet.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och 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.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ram
program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006,
s. 1).
Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europe
iska 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 521/2008 av den 30 maj 2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vät
gas (EUT L 153, 12.6.2008, s. 1).
32 06 03

Anslag som kommer från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och tek
nisk utveckling
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

4 121 373,42

Betalningar

4 649 192,03

Anmärkningar
Tidigare artikel 06 06 04 (delvis)
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.
I enlighet med artikel 18 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.
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32 06 04

Slutförande av tidigare program

32 06 04 01

Slutförande av program från före 2003
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

—

p.m.

—

Genomförande 2009
Betalningar

1 819 220

Åtaganden

59 680,86

Betalningar

5 931 515,19

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 06 05 01 (delvis)
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och 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.
Rättslig grund
Rådets beslut 87/516/Euratom, EEG av den 28 september 1987 om ramprogrammet för gemenskapens verksamhet inom forsk
ning 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 ramprogrammet för gemenskapens verksamhet
inom forskning och teknisk utveckling (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 unio
nen (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 32 06 — FORSKNING OM ENERGI (forts.)

32 06 04 (forts.)

32 06 04 02

Slutförande av Europeiska gemenskapens sjätte ramprogram (2003–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

p.m.

Anslag 2010

Betalningar

31 421 907

Åtaganden

—

Genomförande 2009
Betalningar

24 755 000

Åtaganden

99 699,03

Betalningar

29 561 981,14

Anmärkningar
Tidigare punkt 06 06 05 02 (delvis)
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läg
gas till de anslag som tas upp under denna punkt. Dessa bidrag från Eftastaterna, som tas upp i artikel 6 3 0 i inkomstberäk
ningen, utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt artikel 18.1 d i budgetförordningen och 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.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska gemen
skapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det euro
peiska 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).
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VERKSAMHET SOM INTE OMFATTAS AV EN SÄRSKILD BUDGETRUBRIK
— ADMINISTRATIVT STÖD TILL GENERALDIREKTORATET FÖR ENERGI
— STRATEGI OCH SAMORDNING FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR ENERGI
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AVDELNING 40
RESERVER
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel

Rubrik

Anslag 2011
Åtaganden

40 01

RESERVER FÖR ADMINISTRA
TIVA UTGIFTER

1 834 000

40 02

RESERVER FÖR ÅTGÄRDSAN
SLAG
Avdelning 40 – Totalt

Anslag 2010

Betalningar

1 834 000

Åtaganden

Betalningar

Genomförande 2009
Åtaganden

Betalningar

14 843 995

14 843 995

975 295 000

258 075 297 1 271 202 000

643 852 000

0,—

0,—

977 129 000

259 909 297 1 286 045 995

658 695 995

0,—

0,—
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AVDELNING 40
RESERVER
KAPITEL 40 01 — RESERVER FÖR ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Artiklarna 1, 2, 3 och 5 redovisas i närmare detalj i kapitel XX 01
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Betalningar

Åtaganden

40 01

RESERVER FÖR ADMINISTRA
TIVA UTGIFTER

40 01 40

Reserv för administrativa utgif
ter

40 01 42

Reserv för oförutsedda utgifter

1 834 000
5

Kapitel 40 01 – Totalt

40 01 40

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR

p.m.

1 834 000
p.m.

1 834 000

1 834 000

Åtaganden

14 843 995
p.m.
14 843 995

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

14 843 995
p.m.
14 843 995

Reserv för administrativa utgifter

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

1 834 000

1 834 000

Åtaganden

14 843 995

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

14 843 995

Anmärkningar

De anslag som är uppfört under denna artikel är endast preliminära och kan bara användas efter det att det har förts över till
andra budgetposter enligt bestämmelserna i budgetförordningen.
1.

Artikel

01 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet ekonomi och
finans

40 929

2.

Artikel

02 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet näringsliv

52 772

3.

Artikel

03 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet konkurrens

56 917

4.

Artikel

04 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet sysselsättning och social
politik

44 335

5.

Artikel

05 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet jordbruk och landsbyg
dens utveckling

74 532

6.

Artikel

06 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet transport och rör
lighet

25 609

7.

Artikel

07 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet miljö och klimat
politik

44 853

8.

Artikel

08 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet forskning

9.

Artikel

09 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet informationssam
hället och medier

6 884
29 384
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KAPITEL 40 01 — RESERVER FÖR ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)

40 01 40 (forts.)

10.

Artikel

11 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet havsfrågor och fiske

21 983

11.

Artikel

12 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet inre marknaden

35 305

12.

Artikel

13 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet regionalpolitik

43 816

13.

Artikel

14 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet beskattning och
tullunion

32 492

14.

Artikel

15 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet utbildning och kultur

38 857

15.

Punkt

16 01 01 01 Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet kommunikation, huvud
kontoret

16.

Artikel

17 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet hälsa och konsument
skydd

57 583

17.

Artikel

18 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet ett område med
frihet, säkerhet och rättvisa

44 335

18.

Punkt

19 01 01 01 Utgifter avseende personal i aktiv tjänst vid generaldirektoraten för yttre förbin
delser

19.

Punkt

20 01 01 01 Utgifter avseende personal i aktiv tjänst vid generaldirektoratet för handel

34 787

20.

Punkt

21 01 01 01 Utgifter avseende personal i aktiv tjänst vid generaldirektoraten inom politikom
rådet utvecklingssamarbete

58 175

21.

Punkt

22 01 01 01 Utgifter avseende personal i aktiv tjänst vid generaldirektoratet för utvidgning

17 764

22.

Artikel

23 01 01

14 878

23.

Punkt

25 01 01 01 Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet kommissionens
politiska samordning och juridiska rådgivning

105 027

24.

Punkt

25 01 02 13 Andra administrativa utgifter för institutionens ledamöter

460 000

25.

Artikel

26 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet kommissionens adminis
tration

78 381

26.

Artikel

27 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet budget

30 939

27.

Artikel

28 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst i generaldirektorat inom politikområdet
revision

28.

Artikel

29 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet statistik

29.

Artikel

31 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst inom politikområdet språktjänster

236 399

30.

Artikel

32 01 01

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet energi

41 299

Utgifter avseende personal i aktiv tjänst inom politikområdet humanitärt bistånd

46 111

5 106

7 105
47 443

Totalt

1 834 000

Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
40 01 42

Reserv för oförutsedda utgifter
Siffror (Icke-differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009
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KAPITEL 40 02 — RESERVER FÖR ÅTGÄRDSANSLAG
Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2011
Rubrik

Åtaganden

40 02

RESERVER FÖR ÅTGÄRDSAN
SLAG

40 02 40

Icke-differentierade anslag

40 02 41

Differentierade anslag

40 02 42

Reserv för katastrofbistånd

40 02 43

Reserv för Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffek
ter
1.1

Betalningar

p.m.

4

Kapitel 40 02 – Totalt

40 02 40

Anslag 2010

Genomförande 2009

BR

p.m.

Åtaganden

Betalningar

300 000 000

300 000 000

221 435 000

158 075 297

222 320 000

94 970 000

253 860 000

100 000 000

248 882 000

248 882 000

500 000 000
975 295 000

p.m.

500 000 000

258 075 297 1 271 202 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

0,—

0,—

p.m.
643 852 000

Icke-differentierade anslag
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011

Anslag 2010

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

Åtaganden

Genomförande 2009
Betalningar

300 000 000

Åtaganden

Betalningar

300 000 000

Anmärkningar
Tidigare punkterna 40 02 40 01 och 40 02 40 02
Anslagen i avdelningen ”Reserver” avser endast följande två 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 24 i
budgetförordningen.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
40 02 41

Differentierade anslag
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

221 435 000

Anslag 2010

Betalningar

Åtaganden

158 075 297

222 320 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

94 970 000

Anmärkningar
Tidigare punkterna 40 02 41 01 och 40 02 41 02
Anslagen i avdelningen ”Reserver” avser endast följande båda situationer: a) om det ännu inte finns någon grundläggande rät
tsakt för den berörda åtgärden i det skede då budgeten upprättas, eller b) om det finns en allvarligt grundad osäkerhet om huru
vida 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 24
i budgetförordningen.
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KAPITEL 40 02 — RESERVER FÖR ÅTGÄRDSANSLAG (forts.)

40 02 41 (forts.)

De samlade anslagen är fördelade på följande sätt (åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden):
1.

Artikel

11 03 01

Internationella fiskeavtal

52 000 000

52 000 000

2.

Punkt

18 02 04 01

Schengens informationssystem (SIS II)

10 000 000

6 642 473

3.

Artikel

18 02 07

Utvärdering av Schengen

560 000

533 220

4.

Punkt

18 02 11 01

Byrån för den operativa förvaltningen av storskaliga
IT-system inom området för frihet, säkerhet och rättvisa –
Bidrag till avdelningarna 1 och 2

5 150 000

5 150 000

Byrån för den operativa förvaltningen av storskaliga
IT-system inom området för frihet, säkerhet och rättvisa –
Bidrag till avdelning 3

300 000

210 000

425 000

425 000

5.

Punkt

18 02 11 02

6.

Punkt

18 05 05 01

Europeiska polisbyrån – Bidrag till avdelningarna 1 och 2

7.

Artikel

19 09 03

Andra samarbetsinsatser än offentligt utvecklingsbistånd
(Latinamerika)

16 000 000

1 904 358

8.

Artikel

19 10 04

Andra samarbetsinsatser än offentligt utvecklingsbistånd
(Asien, Centralasien, Irak, Iran och Jemen)

28 000 000

4 532 372

9.

Artikel

21 04 01

Miljö och hållbar förvaltning av naturresurser, däribland
energi

65 000 000

57 826 850

10. Artikel

21 06 06

Annat samarbete än offentligt utvecklingssamarbete (Sydaf
rika)

1 000 000

285 654

11. Artikel

21 06 07

Stödåtgärder för bananer

43 000 000

28 565 370

Totalt 221 435 000 158 075 297

Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

40 02 42

Reserv för katastrofbistånd

Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

253 860 000

Anslag 2010

Betalningar

100 000 000

Åtaganden

248 882 000

Genomförande 2009
Betalningar

248 882 000

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar
Syftet med denna reserv är att, i enlighet med punkt 25 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin
och sund ekonomisk förvaltning, göra det möjligt att snabbt agera med anledning av specifika stödbehov i tredjeland efter hän
delser som inte kunde förutses när budgeten upprättades, först och främst i form av humanitära insatser, men när omständig
heterna så kräver även civil krishantering och skydd i krissituationer. Reservens årliga belopp har fastställts till 221 000 000 EUR
i fasta priser för vart och ett av de år som budgetramen omfattar. Detta belopp har undantagsvis höjts till 479 218 000 EUR för
år 2008 i löpande priser.
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KAPITEL 40 02 — RESERVER FÖR ÅTGÄRDSANSLAG (forts.)

40 02 42 (forts.)

Denna reserv förs in i den allmänna budgeten i form av en avsättning. Motsvarande åtagandebemyndiganden får vid behov föras
in i budgeten utöver de berörda utgiftstaken.
När kommissionen anser att denna reserv behöver tas i anspråk kommer den att för de två grenarna av budgetmyndigheten före
slå en överföring från denna reserv till relevanta budgetposter.
Kommissionen kommer samtidigt som den lägger fram sitt förslag om överföring att inleda ett trepartsförfarande, om nödvän
digt i förenklad form, för att säkerställa att budgetmyndighetens två grenar instämmer i behovet att utnyttja denna reserv och
medger det belopp som krävs.
Referensrättsakter
Interinstitutionellt avtal av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund
ekonomisk förvaltning (EUT C 139, 14.6.2006, s. 1).
40 02 43

Reserv för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2011
Åtaganden

500 000 000

Anslag 2010

Betalningar

p.m.

Åtaganden

500 000 000

Genomförande 2009
Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

Anmärkningar
Syftet med denna reserv är att, i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin
och sund ekonomisk förvaltning, tillhandahålla ytterligare stöd till arbetstagare som drabbas av stora strukturella förändringar
i världshandelsmönstren och bistå dem vid deras återinträde på arbetsmarknaden.
Metoderna för att föra in anslag i denna reserv och för att frigöra medel ur fonden fastställs i punkt 28 i ovannämnda interin
stitutionella avtal och i artikel 12 i förordning (EG) nr 1927/2006.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fon
den för justering av globaliseringseffekter (EUT L 406, 30.12.2006, s. 1).
Referensrättsakter
Interinstitutionellt avtal av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund
ekonomisk förvaltning (EUT C 139, 14.6.2006, s. 1).
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Enligt avtalet om inrättandet av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet deltar Eftaländerna (utom Schweiz) i flera av unionens politikområden
som täcks av rubrikerna 1a, 3a, 3b, 4 och 5 i budgetramen, mot ett ekonomiskt bidrag till driftsanslagen som beräknas med hjälp av en ”pro
portionalitetsfaktor”. Denna proportionalitetsfaktor är lika med summan av de tal som fås när man dividerar varje Eftalands BNP till marknadspris
med BNP till marknadspris för EU:s samtliga medlemsstater plus samma BNP för det aktuella Eftalandet.
För 2011 beräknas proportionalitetsfaktorn till 2,38 % (på basis av 2009 års siffror).
Dessa ekonomiska bidrag kommer formellt sett inte att föras in i budgeten. I varje post som avser verksamheter med bidrag från Eftaländerna
kommer det att hänvisas till detta i en anmärkning. En sammanfattande tabell med de aktuella budgetrubrikerna samt storleken på varje Eftalands
bidrag publiceras som en bilaga till unionens allmänna budget. Det sammanlagda bidraget från Eftaländerna till driftsdelen för 2011 beräknas till
omkring 261 600 000 EUR i åtagandebemyndiganden. Eftaländerna delar också de administrativa utgifter som är direkt knutna till genomföran
det av åtgärderna i fråga. Uppgifterna om bidragen från Eftaländerna och de rubriker som kommer att beröras ska ännu en gång tas upp med
dessa länder och bör följaktligen betraktas som preliminära.
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Budget 2011

Bidrag från Eftaländerna

Benämning
Åtaganden (1)

Betalningar (1)

Åtaganden

Betalningar

XX 01 02 01

Extern personal knuten till institutionen

136 670 000

136 670 000

241 332

241 332

XX 01 02 11

Övriga utgifter för administrationen av institutionen

170 398 000

170 398 000

1 151 000

1 151 000

26 01 22 02

Förvärv och hyra av byggnader i Bryssel

215 713 000

215 713 000

512 486

512 486

26 01 22 03

Utgifter för byggnader i Bryssel

80 625 000

80 625 000

191 547

191 547

26 01 22 04

Utgifter för utrustning i Bryssel

7 402 000

7 402 000

17 585

17 585

26 01 22 05

Tjänster och övriga utgifter för administrationen i
Bryssel

6 135 000

6 135 000

14 575

14 575

26 01 23 02

Förvärv och hyra av byggnader i Luxemburg

41 108 000

41 108 000

97 664

97 664

26 01 23 03

Utgifter för byggnader i Luxemburg

16 897 000

16 897 000

40 143

40 143

674 948 000

674 948 000

2 266 332

2 266 332

165 000 000

28 565 370

3 927 000

679 856

DELSUMMA FÖR DEN
ADMINISTRATIVA DELEN
01 04 04

Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation
– Programmet för entreprenörskap och innovation

01 04 05

Slutförande av programmet för företag: att förbättra
de små och medelstora företagens ekonomiska förut
sättningar

p.m.

p.m

p.m.

p.m

01 04 06

Slutförande av sysselsättningsinitiativet (1998–2000)

p.m.

p.m

p.m.

p.m

02 01 04 01

Upprätthållande och utveckling av den inre markna
den, i synnerhet när det gäller anmälningsförfaranden,
certifiering samt tillnärmning av sektorer – Adminis
trativa utgifter (2)

1 000 000

1 000 000

p.m.

p.m.

Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation
– Programmet för entreprenörskap och innovation –
Administrativa utgifter

5 500 000

5 500 000

130 900

130 900

02 01 04 05

Europeiskt program för satellitnavigering (Egnos
och Galileo) – Administrativa utgifter (3)

4 000 000

4 000 000

91 200

91 200

02 01 04 06

Europeiska jordobservationsprogrammet (GMES) –
Administrativa utgifter (2)

1 000 000

1 000 000

02 01 04 30

Genomförandeorganet för konkurrenskraft och inno
vation – Bidrag till ramprogrammet för konkurrens
kraft och innovation – Programmet Entreprenörskap
och innovation

7 544 000

7 544 000

179 547

179 547

11 700 000

11 700 000

278 460

278 460

02 01 04 04

p.m.

p.m.

02 01 05 01

Utgifter i samband med forskningspersonal

02 01 05 02

Extern forskningspersonal

3 330 000

3 330 000

79 254

79 254

02 01 05 03

Övriga förvaltningsutgifter för forskning

4 625 000

4 625 000

110 075

110 075

02 02 01

Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation
– Programmet för entreprenörskap och innovation

148 000 000

114 261 480

3 522 400

2 719 423

02 02 02 02

Åtgärder som avslutar och kompletterar arbetet med
programmet för företag och företagsamhet, särskilt
små och medelstora företag

(1) Inklusive anslag som förs upp i reserven.
(2) Under förutsättning att avtal ingås om Eftaländernas deltagande.
(3) Utan Liechtensteins och Islands deltagande (proportionalitetsfaktor 2,28 %).

p.m.

23 804

p.m.

567
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Budget 2011

Bidrag från Eftaländerna

Benämning
Åtaganden (1)
02 02 15

Europeiska jordobservationsprogrammet (GMES) (1)

02 03 01

Betalningar (1)

Åtaganden

Betalningar

9 000 000

4 284 805

p.m.

p.m.

Upprätthållande och utveckling av den inre markna
den, i synnerhet när det gäller anmälningsförfaranden,
certifiering samt tillnärmning av sektorer (1)

18 550 000

15 234 864

p.m.

p.m.

02 03 03 01

Europeiska kemikaliebyrån – Bidrag till avdelning
arna 1 och 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

02 03 03 02

Europeiska kemikaliebyrån – Bidrag till avdelning 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

02 04 01 01

Rymdforskning

232 981 000

219 001 169

5 544 948

5 212 228

02 04 01 02

Säkerhetsforskning

225 698 000

114 356 698

5 371 612

2 721 689

02 04 01 03

Forskning om transport (Galileo)

62 605 000

47 608 950

1 489 999

1 133 093

02 04 02

Förberedande åtgärd – Förbättring av den europeiska
säkerhetsforskningen

p.m.

02 04 04 01

Slutförande av program från före 2003

02 04 04 02

Slutförande av gemenskapens sjätte ramprogram
(2003–2006)

02 05 01

Europeiska satellitnavigeringsprogram (Egnos and
Galileo) (2)

02 05 02 01

148 000 000
p.m.

300 000
114 261 480

p.m.
3 522 400

7 140
2 719 423

23 804

p.m.

9 000 000

4 284 805

p.m.

p.m.

Europeiska GNSS-organet – Bidrag till avdelning
arna 1 och 2 (2)

18 550 000

15 234 864

p.m.

p.m.

02 05 02 02

Europeiska GNSS-organet – Bidrag under avdel
ning 3 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

03 03 01

Slutförande av stödåtgärder till reformen av arbetet
mot företagskoncentrationer, konkurrensbegränsande
avtal, samordnade förfaranden, missbruk av domine
rande ställning och karteller och för marknadsliberali
sering

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

567

04 01 04 04

Eures (Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar) –
Administrativa utgifter

232 981 000

219 001 169

5 544 948

5 212 228

04 01 04 08

Fri rörlighet för arbetstagare, samordning av de sociala
trygghetssystemen och åtgärder till förmån för migre
rande arbetstagare, inklusive från tredjeländer – Admi
nistrativa utgifter (1)

225 698 000

114 356 698

5 371 612

2 721 689

47 608 950

1 489 999

1 133 093

04 01 04 10

Progress – Administrativa utgifter

62 605 000

04 03 04

Eures (Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar)

p.m.

04 03 05

Fri rörlighet för arbetstagare, samordning av de sociala
trygghetssystemen och åtgärder till förmån för migre
rande arbetstagare, inklusive från tredjeländer (1)

04 04 01 01

Sysselsättning

04 04 01 02

Socialt skydd och social integration

04 04 01 03

148 000 000

114 261 480

p.m.

3 522 400

7 140

2 719 423

23 804

p.m.

9 000 000

4 284 805

p.m.

p.m.

Arbetsvillkor

18 550 000

15 234 864

p.m.

p.m.

04 04 01 04

Antidiskriminering och mångfald

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

04 04 01 05

Jämställdhet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

04 04 01 06

Stöd till genomförande

(1) Under förutsättning att avtal ingås om Eftaländernas deltagande.
(2) Utan Liechtensteins och Islands deltagande (proportionalitetsfaktor 2,28 %).

p.m.

300 000

232 981 000

219 001 169

5 544 948

567

5 212 228
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Budget 2011

Bidrag från Eftaländerna

Benämning
Åtaganden (1)
04 04 04 02

Europeiska arbetsmiljöbyrån – Bidrag till avdelning
arna 1 och 2

04 04 04 03

Betalningar (1)

Åtaganden

Betalningar

225 698 000

114 356 698

5 371 612

2 721 689

Europeiska arbetsmiljöbyrån – Bidrag till avdelning 3

7 416 000

7 416 000

176 500

176 500

04 04 07

Slutförande av tidigare program

—

1 428 268

—

33 993

04 04 12

2010 – Europeiska året för bekämpning av utslagning
och fattigdom

p.m.

3 332 626

p.m.

79 316

06 01 04 01

Marco Polo II-programmet – administrativa utgifter

06 01 04 32

110 000

110 000

2 618

2 618

Genomförandeorganet för konkurrenskraft och inno
vation – Bidrag från programmet Marco Polo II

1 555 000

1 555 000

37 009

37 009

06 01 05 01

Utgifter i samband med forskningspersonal

5 200 000

5 200 000

123 760

123 760

06 01 05 02

Extern forskningspersonal

2 900 000

2 900 000

69 020

69 020

06 01 05 03

Övriga förvaltningsutgifter för forskning

845 000

845 000

20 111

20 111

06 02 01 01

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet – Bidrag till
avdelningarna 1 och 2

26 282 390

26 282 390

625 521

625 521

06 02 01 02

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet – Bidrag till
avdelning 3

7 033 410

7 033 410

167 395

167 395

06 02 02 01

Europeiska sjösäkerhetsbyrån – Bidrag till avdelning
arna 1 och 2

21 734 000

21 734 000

517 269

517 269

06 02 02 02

Europeiska sjösäkerhetsbyrån – Bidrag till avdelning 3

5 962 170

5 962 170

141 900

141 900

06 02 02 03

Europeiska sjösäkerhetsbyrån – Åtgärder för förore
ningsbekämpning

23 000 000

23 000 000

547 400

547 400

06 02 06

Programmet Marco Polo II

64 200 000

26 661 012

1 527 960

634 532

06 02 07

Slutförande av Marco Polo-programmet

p.m.

06 02 08 01

Europeiska järnvägsbyrån – Bidrag till avdelningarna 1
och 2

16 537 000

16 537 000

393 581

393 581

06 02 08 02

Europeiska järnvägsbyrån – Bidrag till avdelning 3

7 838 000

7 838 000

186 544

186 544

06 06 02 01

Forskning om transport (inklusive flygteknik)

06 06 02 02

Forskning om transport (inklusive flygteknik) – Det
gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas

06 06 02 03

Det gemensamma företaget Sesar

06 06 05 01

Slutförande av program (från före 2003)

06 06 05 02

Slutförande av sjätte ramprogrammet (2003–2006)

07 03 09 01

Europeiska miljöbyrån – Bidrag till avdelningarna 1
och 2

21 557 000

21 557 000

513 057

513 057

07 03 09 02

Europeiska miljöbyrån – Bidrag till avdelning 3

13 548 327

13 548 327

322 450

322 450

08 01 04 30

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet

35 115 000

35 115 000

835 737

835 737

p.m.

1 904 358

7 807 868

p.m.

p.m.

45 324

185 827

2 960 000

1 656 791

70 448

39 432

58 600 000

47 608 950

1 394 680

1 133 093

—

p.m.

—

p.m.

—

7 046 125

—

167 698
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Budget 2011

Bidrag från Eftaländerna

Benämning
Åtaganden (1)
08 01 04 31

Genomförandeorganet för forskning

08 01 05 01

Utgifter i samband med forskningspersonal

08 01 05 02

Betalningar (1)

Åtaganden

Betalningar

37 602 000

37 602 000

894 928

894 928

100 848 000

100 848 000

2 400 182

2 400 182

Extern forskningspersonal

25 672 000

25 672 000

610 994

610 994

08 01 05 03

Övriga förvaltningsutgifter för forskning

50 721 000

50 721 000

1 207 160

1 207 160

08 02 01

Samarbete – Hälsa

670 789 000

447 524 129

15 964 778

10 651 074

08 02 02

Samarbete – Hälsa – Det gemensamma företaget för
initiativet för innovativa läkemedel

155 400 000

14 282 685

3 698 520

339 928

08 02 03

Samarbete – Hälsa – Stödutgifter för det gemensamma
företaget för initiativet för innovativa läkemedel

4 600 000

3 761 107

109 480

89 514

08 03 01

Samarbete – Livsmedel, jordbruk och bioteknik

267 892 000

181 125 393

6 375 830

4 310 784

08 04 01

Samarbete – Nanovetenskap, nanoteknik, material och
ny produktionsteknik

444 234 000

257 088 329

10 525 169

6 118 702

08 04 02

Samarbete – Nanovetenskap, nanoteknik, material och
ny produktionsteknik – Det gemensamma företaget
för bränsleceller och vätgas (FCH)

10 210 000

5 484 551

242 998

130 532

101 210 000

80 935 215

2 408 798

1 926 258

08 05 01

Samarbete – Energi

08 05 02

Samarbete – Energi – Det gemensamma företaget för
bränsleceller och vätgas

54 200 000

32 107 476

1 289 960

764 158

08 05 03

Stödutgifter för det gemensamma företaget för bräns
leceller och vätgas

2 000 000

1 904 358

47 600

45 324

08 06 01

Samarbete – Miljö (inklusive klimatförändring)

248 580 000

234 477 887

5 916 204

5 580 574

08 06 02

Samarbete – Miljö – Det gemensamma företaget för
bränsleceller och vätgas

3 925 000

1 942 445

93 415

46 230

08 07 01

Samarbete – Transport (inklusive flygtransporter)

247 133 000

261 401 700

5 881 765

6 221 360

08 07 02

Samarbete – Transport – Det gemensamma företaget
Clean Sky

149 991 000

161 870 430

3 569 786

3 852 516

08 07 03

Samarbete – Transport – Stödutgifter för det gemen
samma företaget Clean Sky

2 517 000

2 435 674

59 905

57 969

08 07 04

Samarbete – Transport – Det gemensamma företaget
för bränsleceller och vätgas

14 710 000

2 742 276

350 098

65 266

08 08 01

Samarbete – Samhällsvetenskap och humaniora

84 366 000

61 891 635

2 007 911

1 473 021

08 09 01

Samarbete – Finansieringsinstrumentet för riskdelning

200 000 000

190 435 799

4 760 000

4 532 372

08 10 01

Idéer

1 298 731 000

714 134 248

30 909 798

16 996 395

08 12 01

Kapacitet – Forskningsinfrastruktur

156 304 000

200 909 768

3 720 035

4 781 652

08 13 01

Kapacitet – Forskning till förmån för små och medel
stora företag

223 099 000

173 296 578

5 309 756

4 124 459

08 14 01

Kapacitet – Kunskapsregioner

18 856 000

16 192 756

448 773

385 388
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Budget 2011

Bidrag från Eftaländerna

Benämning
Åtaganden (1)

Betalningar (1)

Åtaganden

Betalningar

08 15 01

Kapacitet – Forskningspotential

63 802 000

51 589 058

1 518 488

1 227 820

08 16 01

Kapacitet – Forskning och samhälle

44 798 000

30 469 728

1 066 192

725 180

08 17 01

Kapacitet – Internationellt samarbete

28 265 000

19 043 580

672 707

453 237

08 18 01

Kapacitet – Finansieringsinstrumentet för riskdelning

50 000 000

47 608 950

1 190 000

1 133 093

08 19 01

Kapacitet – Bidrag för samstämmig utveckling av
forskningspolitik

9 804 000

5 713 074

233 335

135 971

08 22 02 01

Slutförande av femte ramprogrammet (1998–2002)

—

476 089

—

11 331

08 22 03 01

Slutförande av sjätte ramprogrammet (2003–2006)

—

314 219 069

—

7 478 414

09 01 04 03

Ramprogram för konkurrenskraft och innovation –
Program för att stödja informations- och kommunika
tionsteknik – Administrativa utgifter

1 480 000

1 480 000

35 224

35 224

200 000

200 000

4 760

4 760

09 01 04 04

Programmet Safer Internet – Administrativa utgifter

09 01 05 01

Utgifter i samband med forskningspersonal

46 400 000

46 400 000

1 104 320

1 104 320

09 01 05 02

Extern forskningspersonal

13 460 000

13 460 000

320 348

320 348

09 01 05 03

Övriga förvaltningsutgifter för forskning

19 070 000

19 070 000

453 866

453 866

09 02 02 01

Programmet Safer Internet

14 800 000

7 331 778

352 240

174 496

09 02 02 02

Safer Internet plus (för att främja en säker användning
av Internet och ny IT-teknik)

—

1 333 051

09 02 03 01

Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet –
Bidrag till avdelningarna 1 och 2

5 258 800

5 258 800

125 159

125 159

09 02 03 02

Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet –
Bidrag under avdelning 3

1 928 700

1 928 700

45 903

45 903

09 02 04 01

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för
elektronisk kommunikation (Berec) – byrån – Bidrag
till avdelningarna 1 och 2 (1)

3 029 000

3 029 000

p.m.

p.m.

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för
elektronisk kommunikation (Berec) – byrån – Bidrag
till avdelning 3 (1)

550 000

550 000

p.m.

p.m.

119 120 000

95 217 900

2 835 056

09 02 04 02

09 03 01

Ramprogram för konkurrenskraft och innovation –
Program för att stödja informations- och kommunika
tionsteknik (ICT PSP)

—

31 727

2 266 186

09 03 02

eContentplus – Att främja ett europeiskt digitalt inne
håll

—

17 139 222

—

407 913

09 03 04 01

Slutförande av transeuropeiska telekommunikations
nät (eTEN)

—

1 713 922

—

40 791

09 03 04 02

Slutförande av Modinis-programmet

—

114 261

—

2 719

(1) Under förutsättning att avtal ingås om Eftaländernas deltagande.
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Budget 2011

Bidrag från Eftaländerna

Benämning
Åtaganden (1)
09 04 01 01

Stöd till forskningssamarbete på området
informations- och kommunikationsteknik (IKT – Sam
arbete)

09 04 01 02

Samarbete – Informations- och kommunikationstek
nik – Det gemensamma företaget Artemis

09 04 01 03

Samarbete – Informations- och kommunikationstek
nik – Stödutgifter för det gemensamma företaget Arte
mis

Betalningar (1)

Åtaganden

Betalningar

1 081 288 900

852 200 203

25 734 676

20 282 365

43 000 000

38 087 160

1 023 400

906 474

1 500 000

1 428 268

35 700

33 993

09 04 01 04

Samarbete – Informations- och kommunikationstek
nik – Det gemensamma företaget Eniac

43 000 000

19 043 580

1 023 400

453 237

09 04 01 05

Samarbete – Informations- och kommunikationstek
nik – Stödutgifter för det gemensamma företaget
Eniac

1 496 100

1 424 555

35 607

33 904

09 04 03

Slutförande av tidigare EG-ramprogram (före 2007)

—

09 05 01

Kapacitet – Forskningsinfrastruktur

10 01 05 01

Utgifter i samband med forskningspersonal

10 01 05 02

61 891 635

—

1 473 021

90 970 000

93 313 542

2 165 086

2 220 862

136 906 000

136 906 000

3 258 363

3 258 363

Extern forskningspersonal

31 396 000

31 396 000

747 225

747 225

10 01 05 03

Övriga förvaltningsutgifter för forskning

58 699 000

58 699 000

1 397 036

1 397 036

10 02 01

Gemensamma forskningscentrets icke-nukleära åtgär
der

31 226 000

30 469 728

743 179

725 180

10 04 01 01

Slutförande av tidigare gemensamma program – EG

12 01 04 01

Genomförande och utveckling av den inre marknaden
– Administrativa utgifter (1)

12 02 01

114 261

—

700 000

700 000

p.m.

p.m.

Genomförande och utveckling av den inre markna
den (1)

8 400 000

7 903 086

p.m.

p.m.

12 04 02 01

Europeiska bankmyndigheten – Bidrag till avdelning
arna 1 och 2 (1)

3 956 600

3 956 600

p.m.

p.m.

12 04 02 02

Europeiska bankmyndigheten – Bidrag till avdel
ning 3 (1)

1 116 400

1 116 400

p.m.

p.m.

12 04 03 01

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighe
ten – Bidrag till avdelningarna 1 och 2 (1)

3 098 600

3 098 600

p.m.

p.m.

12 04 03 02

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighe
ten – Bidrag till avdelning 3 (1)

1 168 400

1 168 400

p.m.

p.m.

12 04 04 01

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
– Bidrag till avdelningarna 1 och 2 (1)

5 264 000

5 264 000

p.m.

p.m.

12 04 04 02

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
– Bidrag till avdelning 3 (1)

1 520 000

1 520 000

p.m.

p.m.

15 01 04 14

Erasmus Mundus – Administrativa utgifter

996 000

996 000

23 705

23 705

15 01 04 22

Livslångt lärande – Administrativa utgifter

9 000 000

9 000 000

214 200

214 200

(1) Under förutsättning att avtal ingås om Eftaländernas deltagande.

—

2 719
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Budget 2011

Bidrag från Eftaländerna

Benämning
Åtaganden (1)
15 01 04 30

15 01 04 31

Betalningar (1)

Åtaganden

Betalningar

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella
medier och kultur – Bidrag från program under rub
rik 1a

21 444 000

21 444 000

510 367

510 367

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella
medier och kultur – Bidrag från program under rub
rik 3b

15 644 000

15 644 000

372 327

372 327

15 01 04 44

Programmet Kultur 2007–2013 – Administrativa
utgifter

550 000

550 000

13 090

13 090

15 01 04 55

Aktiv ungdom – Administrativa utgifter

780 000

780 000

18 564

18 564

15 01 04 60

Media 2007 – Program för att stödja den europeiska
audiovisuella sektorn – Administrativa utgifter

725 000

725 000

17 255

17 255

15 01 04 68

Media Mundus – Administrativa utgifter (1)

175 000

175 000

15 01 05 01

Utgifter i samband med forskningspersonal

1 952 000

1 952 000

46 458

46 458

15 01 05 02

Extern forskningspersonal

700 000

700 000

16 660

16 660

15 01 05 03

Övriga förvaltningsutgifter för forskning

348 000

348 000

8 282

8 282

15 02 02

Erasmus Mundus

96 540 000

85 696 110

2 297 652

2 039 567

15 02 09

Slutförande av tidigare utbildningsprogram

—

15 02 11 01

Europeiska institutet för innovation och teknik – Styr
former

6 200 000

5 903 510

147 560

140 504

15 02 11 02

Europeiska institutet för innovation och teknik – Kun
skaper och innovationsgrupper (KIC)

56 600 000

42 790 924

1 347 080

1 018 424

15 02 22

Program för livslångt lärande

1 027 655 000

927 422 343

24 458 189

22 072 652

15 04 09 01

Slutförande av tidigare program och åtgärder inom
området för kultur och språkfrågor

—

15 04 09 02

Slutförande av tidigare Mediaprogram

—

15 04 44

Programmet Kultur 2007–2013

15 04 66 01

Media 2007 – Stödprogram för den europeiska audio
visuella sektorn

15 04 68

761 743

p.m.
300 000

p.m.

p.m.

—

18 129

—

p.m.

—

7 140

57 022 000

49 000 000

1 357 124

1 166 200

104 310 000

96 500 000

2 482 578

2 296 700

Media Mundus (1)

4 825 000

3 510 000

15 05 09

Slutförande av tidigare program och åtgärder som rör
ungdomsfrågor

—

15 05 55

Aktiv ungdom

129 108 000

118 500 000

3 072 770

2 820 300

15 07 77

Människor

764 407 000

485 611 289

18 192 887

11 557 549

17 01 04 02

Unionens åtgärdsprogram för hälsa – Administrativa
utgifter

1 400 000

1 400 000

33 320

33 320

17 01 04 03

Unionens åtgärdsprogram för konsumentskydd –
Administrativa utgifter

950 000

950 000

22 610

22 610

17 01 04 30

Genomförandeorganet för hälsa och konsumentfrågor
– Bidrag från program under rubrik 3b

5 800 000

5 800 000

138 040

138 040

17 02 01

Slutförande av unionsverksamhet till förmån för kon
sumenter

p.m.

p.m.

17 02 02

Unionsåtgärder på området konsumentpolitik

20 140 000

19 000 000

(1) Under förutsättning att avtal ingås om Eftaländernas deltagande.

500 000

p.m.
—

p.m.
11 900

p.m.
479 332

p.m.
452 200
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EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Budget 2011

Bidrag från Eftaländerna

Benämning
Åtaganden (1)

Betalningar (1)

Åtaganden

17 03 01 01

Slutförande av folkhälsoprogrammet (2003–2008)

p.m.

11 000 000

17 03 03 01

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av
sjukdomar – Bidrag till avdelningarna 1 och 2

32 430 000

32 430 000

771 834

771 834

17 03 03 02

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll
av sjukdomar – Bidrag till avdelning 3

20 340 000

20 340 000

484 092

484 092

17 03 06

Unionsåtgärder på hälsoområdet

47 060 000

35 700 000

1 120 028

849 660

17 03 07 01

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet –
Bidrag till avdelningarna 1 och 2 (1)

49 845 000

49 845 000

1 171 358

1 171 358

17 03 07 02

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet –
Bidrag till avdelning 3 (1)

22 488 000

22 690 000

528 468

533 215

17 03 10 01

Europeiska läkemedelsmyndigheten – Bidrag till avdel
ningarna 1 och 2

9 347 000

9 347 000

222 459

222 459

17 03 10 02

Europeiska läkemedelsmyndigheten – Bidrag till avdel
ning 3

18 695 000

18 695 000

444 941

444 941

17 03 10 03

Särskilda bidrag för särläkemedel

4 901 000

4 901 000

116 644

116 644

18 01 04 12

Åtgärder för att bekämpa våld (Daphne) – Administra
tiva utgifter

350 000

350 000

8 330

8 330

18 01 04 15

Förebyggande av och information om narkotikamiss
bruk – Administrativa utgifter

50 000

50 000

1 190

1 190

18 04 01

Slutförande av åtgärder för att motverka våld mot
barn, ungdomar och kvinnor

p.m.

18 04 07

Åtgärder för att motverka våld (Daphne)

20 000 000

15 234 864

476 000

362 590

18 07 03

Förebyggande av och information om narkotikamiss
bruk

4 000 000

3 113 625

95 200

74 104

23 01 04 02

Finansiellt instrument för civilskydd – administrativa
utgifter

350 000

350 000

8 330

8 330

23 03 01

Civilskydd inom Europeiska unionen

18 000 000

18 000 000

428 400

428 400

23 03 03

Slutförande av tidigare program och åtgärder som rör
räddningstjänst och havsförorening

p.m.

p.m.

23 03 06

Civilskyddsåtgärder i tredjeländer

26 01 04 01

Lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan
offentliga förvaltningar i EU (ISA) – Administrativa
utgifter

261 800

p.m.

11 331

p.m.

p.m.

9 000 000

3 808 716

214 200

90 647

600 000

600 000

14 280

14 280

12 902 025

590 240

307 068

26 03 01 01

Lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan
offentliga förvaltningar i EU (ISA)

24 800 000

26 03 01 02

Slutförande av tidigare IDA- och IDABC-program

p.m.

29 01 04 01

Unionens statistiska program 2008–2012 – Adminis
trativa utgifter (2)

29 01 04 04

Modernisering av statistiken över europeiska företag
och handel (MEETS) – Administrativa utgifter (2)

(1) Utan Liechtensteins deltagande (proportionalitetsfaktor 2,35 %).
(2) Beräknad på basis av antagandet att Eftaländerna bidrar med 75 % av anslagen.

476 089

p.m.

Betalningar

9 521 790

p.m.

226 619

2 900 000

2 900 000

51 765

51 765

480 000

480 000

8 568

8 568
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EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Budget 2011

Bidrag från Eftaländerna

Benämning
Åtaganden (1)

Betalningar (1)

Åtaganden

Betalningar

29 02 01

Slutförande av den statistiska informationspolicyn (1)

p.m.

29 02 03

Unionens statistiska program 2008–2012 (1)

54 000 000

38 087 160

963 900

679 856

29 02 04

Modernisering av statistiken över Europaföretag och
handel (MEETS) (1)

10 570 000

2 856 537

188 675

50 989

32 01 04 06

Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation
– Intelligent energi – Europa – Administrativa utgifter

900 000

900 000

21 420

21 420

32 01 04 30

Genomförandeorganet för konkurrenskraft och inno
vation – Bidrag från ramprogrammet för konkurrens
kraft och innovation – Programmet för intelligent
energi – Europa

6 601 000

6 601 000

157 104

157 104

32 01 05 01

Utgifter i samband med forskningspersonal

2 550 000

2 550 000

60 690

60 690

32 01 05 02

Extern forskningspersonal

1 000 000

1 000 000

23 800

23 800

32 01 05 03

Övriga förvaltningsutgifter för forskning

960 000

960 000

22 848

22 848

32 04 01

Slutförande av programmet Intelligent energi –
Europa (2003–2006)

—

4 570 459

—

108 777

32 04 02

Slutförande av programmet Intelligent energi –
Europa (2003–2006): extern del – Coopener

—

95 218

—

2 266

32 04 04

Slutförande av energiramprogrammet (1999–2002) –
Konventionella och förnybara energikällor

—

32 04 06

Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation
– Programmet Intelligent energi – Europa

32 04 10 01

2 856 537

p.m.

50 989

p.m.

—

114 499 000

39 039 339

2 725 076

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
– Bidrag till avdelningarna 1 och 2 (2)

4 017 000

4 017 000

p.m.

p.m.

32 04 10 02

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
– Bidrag till avdelning 3 (2)

983 000

983 000

p.m.

p.m.

32 06 01

Energiforskning

167 645 000

104 739 690

3 989 951

2 492 805

32 06 02

Forskning om energi – Det gemensamma företaget för
bränsleceller och vätgas

24 510 000

10 969 102

583 338

261 065

32 06 04 01

Slutförande av program (från före 2003)

32 06 04 02

Slutförande av sjätte ramprogrammet (2003–2006)

—
p.m.

p.m.
31 421 907

—
p.m.

p.m.
929 136

p.m.
747 841

DELSUMMA FÖR DRIFTSDELEN

11 090 641 597

9 133 641 263

261 541 578

215 160 209

TOTALT

11 765 589 597

9 808 589 263

263 807 910

217 426 541

(1) Beräknad på basis av antagandet att Eftaländerna bidrar med 75 % av anslagen.
(2) Under förutsättning att avtal ingås om Eftaländernas deltagande.
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KOMMISSIONEN
FÖRTECKNING ÖVER BUDGETRUBRIKER SOM ÄR ÖPPNA FÖR KANDIDATLÄNDER OCH I FÖREKOMMANDE FALL
POTENTIELLA KANDIDATLÄNDER I VÄSTRA BALKANOMRÅDET

(AL = Albanien, BA = Bosnien och Hercegovina, HR = Kroatien, MK = f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (koden
föregriper inte den definitiva beteckningen av detta land, vilken kommer att bestämmas under de förhandlingar som för
närvarande pågår i Förenta nationerna), ME = Montenegro, RS = Republiken Serbien, TR = Turkiet, Kosovo* = enligt FN:s
säkerhetsråds resolution nr 1244)

Bidrag från tredjeland, totalt
(miljoner EUR)
Mottagarländer
HR

MK

TR

AL

BA

ME

RS

Kosovo*

Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,610

0,076

3,030

0,066

p.m.

0,032

0,390

p.m.

4,204

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,195

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,195

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,404

p.m.

2,050

p.m.

p.m.

p.m.

0,301

p.m.

2,755

0,080

0,050

0,159

p.m.

p.m.

0,120

0,100

p.m.

0,509

0,090

0,040

0,099

p.m.

p.m.

p.m.

0,080

p.m.

0,309

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

01 04 04
Ramprogrammet för konkurrenskraft och
innovation – Programmet för
entreprenörskap och innovation
02 02 01, 02 01 04 04 och 02 01 04 30
Ramprogrammet för konkurrenskraft och
innovation Programmet för företagaranda
och innovation
02 02 15 och 02 01 04 06
Europeiska jordobservationsprogrammet
(GMES)
02 04 01 01
Rymdforskning
02 04 01 02
Säkerhetsforskning
04 04 01 och 04 01 04 10
Progress-programmet
06 02 06, 06 01 04 01 och 06 01 04 32
Programmet Marco Polo II
07 03 07 och 07 01 04 01
Life + – Finansiellt instrument för miljön –
2007–2013
07 03 09 01 och 07 03 09 02
Europeiska miljöbyrån
09 02 02 01 och 09 01 04 04
Programmet Safer Internet
09 03 01 och 09 01 04 03
Ramprogram för konkurrenskraft och
innovation
14 04 02 och 14 01 04 02 (delvis)
Tull 2013
14 05 03 och 14 01 04 02 (delvis)
Fiscalis 2013
15 02 02, 15 01 04 14 och 15 01 04 30
(delvis)
Erasmus Mundus (2009–2013)
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FÖRTECKNING ÖVER BUDGETRUBRIKER SOM ÄR ÖPPNA FÖR KANDIDATLÄNDER OCH I FÖREKOMMANDE FALL
POTENTIELLA KANDIDATLÄNDER I VÄSTRA BALKANOMRÅDET

(miljoner EUR)
Mottagarländer
HR

MK

TR

AL

BA

ME

RS

Kosovo*

Totalt

p.m.

p.m.

73,925

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

73,925

0,161

0,023

1,481

p.m.

p.m.

0,011

0,098

p.m.

1,774

0,134

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,134

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10,080

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10,080

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Ramprogrammet för konkurrenskraft och
innovation – Programmet Intelligent energi
– Europa

0,631

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,631

Sjunde ramprogrammet f ör forskning –
EG (icke-nukleär verksamhet) (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Sjunde ramprogrammet för forskning –
Euratom (nukleär verksamhet) (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

15 02 22, 15 01 04 22 och 15 01 04 30
(delvis)
Programmet för livslångt lärande
15 04 44, 15 01 04 44 och 15 01 04 31
(delvis)
Programmet Kultur (2007–2013)
15 04 66 01, 15 01 04 60
och 15 01 04 31 (delvis)
Media 2007
15 04 68 och 15 01 04 68 (delvis)
Media Mundus
15 05 55, 15 01 04 55 och 15 01 04 31
(delvis)
Aktiv ungdom
16 05 01, 16 01 04 03 och 16 01 04 30
(delvis)
Ett Europa för medborgarna
17 02 02, 17 01 04 03 och 17 01 04 30
(delvis)
Unionsåtgärder på området
konsumentpolitik
17 03 06, 17 01 04 02 och 17 01 04 30
(delvis)
Unionsåtgärder på hälsoområdet
18 04 07 och 18 01 04 12
Åtgärder för att motverka våld (Daphne)
18 04 05 03 och 18 04 05 04
Europeiska unionens byrå för
grundläggande rättigheter
23 03 01, 23 03 06 och 23 01 04 02
Civilskydd
26 01 04 01 och 26 03 01 01
Lösningar för att uppnå interoperabilitet
mellan offentliga förvaltningar i EU (ISA)
32 04 06, 32 01 04 06 och 32 01 04 30

(1) Följande budgetposter berörs: artiklarna 08 22 04, 09 04 02, 02 04 03, 06 06 04, 10 02 02, 15 07 78 och 32 06 03.
(2) Följande budgetposter berörs: artiklarna 08 22 04, 09 04 02, 02 04 03, 06 06 04, 10 03 02, 15 07 78 och 32 06 03.
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KOMMISSIONEN
UPP- OCH UTLÅNING – UPP- OCH UTLÅNING SOM GARANTERAS GENOM DEN ALLMÄNNA BUDGETEN
(I INFORMATIONSSYFTE)

A. INLEDNING
Bilagan har upprättats enligt artikel 30.1 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Euro
peiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Bilagan innehåller uppgifter om upp- och utlåningstransaktioner med gemenskapens budget som säkerhet: lån för att förbättra betalningsbalan
sen, makroekonomiskt stöd till länder utanför EU, Euratomlån i syfte att förbättra säkerheten och effektiviteten i kärnkraftverk i vissa ickemedlemsländer samt Europeiska investeringsbankens lån i vissa icke-medlemsländer.
Den 31 december 2009 utgjorde samtliga utestående belopp som har täckning i den allmänna budgeten 29 754 000 000 EUR. Av det samman
lagda beloppet var 13 393 000 000 EUR inom Europeiska unionen och 16 361 000 000 EUR utanför (avrundade belopp, euro till gällande kurs
den 31 december 2009).
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KOMMISSIONEN
UPP- OCH UTLÅNING – UPP- OCH UTLÅNING SOM GARANTERAS GENOM DEN ALLMÄNNA BUDGETEN
(I INFORMATIONSSYFTE)

B. KORT PRESENTATION AV DE OLIKA KATEGORIERNA AV UPP- OCH UTLÅNING SOM GARANTERAS
I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN
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 medlems
staters betalningsbalans (EGT L 53, 23.2.2002, s. 1).
Rådet 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 2009/102/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 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 Europeiska unionen bevilja lån till de medlemsstater som drabbas av eller allvarligt hotas av svårig
heter avseende betalningsbalansen eller kapitalbalansen. Det är bara de medlemsstater som inte antagit euron som kan omfattas av denna meka
nism. De utestående beloppen för dessa lån begränsar sig till 12 000 000 000 EUR.
Den 2 december 2008 beslutade rådet att öka denna facilitet till 25 000 000 000 EUR.
Den 4 november 2008 beslutade rådet att bevilja ett medelfristigt ekonomiskt stöd till Ungern i form av ett medelfristigt lån på högst
6 500 000 000 EUR med en längsta genomsnittlig löptid på fem år.
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 gäl
denär inte har uppfyllt sina skyldigheter. Den 31 december 2010 uppgick det utestående beloppet enligt detta instrument till
12 050 000 000 EUR.

II. UPP- OCH UTLÅNING INOM RAMEN FÖR EURATOM
Se punkt VII.
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KOMMISSIONEN
UPP- OCH UTLÅNING – UPP- OCH UTLÅNING SOM GARANTERAS GENOM DEN ALLMÄNNA BUDGETEN
(I INFORMATIONSSYFTE)

III. EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR UPPLÅNINGSPROGRAM SOM UNIONEN HAR INGÅTT FÖR ATT GE
EKONOMISKT STÖD TILL TREDJELÄNDER I MEDELHAVSOMRÅDET
1. Rättslig grund
Rådets beslut 2007/860/EG av den 10 december 2007 om gemenskapens makroekonomiska stöd till Libanon (EUT L 337, 21.12.2007, s. 111).

2. Beskrivning
Rådet beviljade makrofinansiellt bistånd till Libanon om högst 50 000 000 EUR den 10 december 2007.

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), 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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KOMMISSIONEN
UPP- OCH UTLÅNING – UPP- OCH UTLÅNING SOM GARANTERAS GENOM DEN ALLMÄNNA BUDGETEN
(I INFORMATIONSSYFTE)

IV. EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR UPPLÅNINGSPROGRAM SOM UNIONEN HAR INGÅTT FÖR ATT GE
EKONOMISKT STÖD TILL TREDJELÄNDER I CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA
1. Rättslig grund
Rådets beslut 1999/732/EG av den 8 november 1999 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Rumänien (EGT L 294, 16.11.1999, s. 29).

2. Beskrivning
Rådet fattade den 8 november 1999 beslut om ett långfristigt makrofinansiellt stöd till Bulgarien på ett belopp om maximalt 100 000 000 EUR
(Bulgarien IV). Lånet utbetalades i två delar. Den första delutbetalningen på 40 000 000 EUR gjordes till Bulgarien den 21 december 1999.
Den andra tranchen om 60 000 000 EUR utbetalades den 29 september 2000.
Rådet beslutade den 8 november 1999 att ge ytterligare makroekonomiskt stöd till Rumänien. Det gäller ett långfristigt lån på högst
200 000 000 EUR i högst tio år (Rumänien IV). Den första delutbetalningen på 100 000 000 EUR gjordes den 29 juni 2000. En andra delut
betalning på 50 000 000 EUR gjordes den 17 juli 2003.

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), 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 den allmänna budgeten och inte längre av garantifonden.
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V. EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR UPPLÅNINGSPROGRAM SOM UNIONEN HAR INGÅTT FÖR ATT GE
EKONOMISKT 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 98/592/EG av den 15 oktober 1998 om kompletterande makrofinansiellt stöd till Ukraina (EGT L 284, 22.10.1998, s. 45).
Rådets beslut 2000/244/EG av den 20 mars 2000 om ändring av beslut 97/787/EG om exceptionellt finansiellt stöd till Armenien och Geor
gien så att det även omfattar Tadzjikistan (EGT L 77, 28.3.2000, s. 11).
Rådets beslut 2009/890/EG av den 30 november 2009 om makroekonomiskt stöd till Armenien (EUT L 320, 5.12.2009, s. 3).

2. Beskrivning
Rådet beslutade den 17 november 1997 att lämna en EU-garanti för en exceptionell upp- och utlåningstransaktion till Armenien och Geor
gien. Lånebeloppet till Georgien är på högst 142 000 000 EUR och lånet till Armenien är på 28 000 000 EUR för 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.
Rådet beslutade den 15 oktober 1998 att lämna en EU-garanti för en tredje upp- och utlåningstransaktion till Ukraina (Ukraina III). Det rör sig
om ett lån på högst 150 000 000 EUR med en maximal löptid på tio år. Den första delutbetalningen på 58 000 000 EUR gjordes den 30 juli
1999. Det finns inte längre några planer på utbetalning av saldot enligt rådets beslut 2002/639/EG av den 12 juli 2002 om kompletterande
makroekonomiskt stöd till Ukraina (EGT L 209, 6.8.2002, s. 22) om 110 000 000 EUR.
Rådet beslutade den 20 mars 2000 att lämna en EU-garanti för en upp- och utlåningstransaktion till Tadzjikistan. Lånebeloppet är på högst
75 000 000 EUR med en maximal löptid på 15 år. Ett lån på 60 000 000 EUR betalades år 2001. Den andra delutbetalningen ska inte längre
göras.

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), 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
EKONOMISKT STÖD TILL DE VÄSTRA BALKANLÄNDERNA
1. 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).
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 (EUT L 261, 6.8.2004, s. 116).
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 22 juli 1997 att lämna en EU-garanti för en upp- och utlåningstransaktion till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
(FYROM I).
Lånebeloppet är långfristigt och uppgår till högst 40 000 000 EUR med en maximal löptid på 15 år.
Den första delen på 25 000 000 EUR med en maximal löptid på 15 år, utbetalades till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien den 30 sep
tember 1997. Den kommer att återbetalas under fem år med början det elfte året.
Den andra delen på 15 000 000 EUR utbetalades den 13 februari 1998. Lånet kommer att återbetalas genom fem årliga, lika stora amorte
ringar med början det elfte året.
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).
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 Förbundsrepubliken Jugoslavien
(Serbien och Montenegro I). Lånebeloppet är långfristigt och uppgår till högst 225 000 000 EUR med en maximal löptid på 15 år. Lånet utbe
talades i en enda del i oktober 2001.
Rådet beslutade 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 tranchen på 10 000 000 EUR, med en maximal löptid på 15 år, utbetalades till Bosnien och Hercegovina under 2004 och den andra
tranchen på 10 000 000 EUR betalades ut under 2006.
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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.

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), 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 94/179/Euratom av den 21 mars 1994 om ändring av beslut 77/270/Euratom som ger kommissionen befogenhet att ta upp
Euratomlån i syfte att bidra till den finansiering som krävs för att förbättra säkerheten och effektiviteten i kärnkraftverk i vissa ickemedlemsstater (EGT L 84, 29.3.1994, s. 41).

2. Beskrivning
Enligt beslut 94/179/Euratom ska gemenskapen utvidga Euratomlånens användningsområde 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 icke-medlemsstater 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 euro.
År 2007 beviljades ett lån till K2R4 på 39 000 000 EUR (första delutbetalningen) under 2007, 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 Cernav
odã i Rumänien (223 500 000 EUR). En första delutbetalning på 100 000 000 euro och en andra på 90 000 000 EUR gjordes 2005 och den
sista delutbetalningen på 33 500 000 EUR gjordes 2006.

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), 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 den allmänna budgeten och inte längre av garantifonden.
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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 rättsakterna nedan är numera medlemsstater eller betraktas som föranslutningsländer. 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 eko
nomiska 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 eko
nomiska 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 eko
nomiska 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 eko
nomiska 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 eko
nomiska 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).
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 gemen
skapen och Slovenien (EGT L 189, 29.7.1993, s. 152).
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Rådets beslut 94/67/EG av den 24 januari 1994 om slutande av ett protokoll om ekonomiskt och tekniskt samarbete mellan Europeiska eko
nomiska 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 för
luster vid lån till projekt utanför gemenskapen (länderna i Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika 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 för
luster 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, 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 investeringsbanken mot för
luster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen (EUT L 414, 30.12.2006, s. 95), ersatt med Europaparlamentets och rådets
beslut nr 633/2009/EG (EUT L 190, 22.7.2009, s. 1).

2. Garanti i den allmänna budgeten
Enligt rådets beslut av den 8 mars 1977, som omnämns ovan, ska gemenskapen garantera de lån som Europeiska investeringsbanken beviljar
som ett led i gemenskapens ekonomiska åtaganden gentemot länderna i Medelhavsområdet.
Detta beslut utgjorde grunden för det garantiavtal som Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska investeringsbanken underteck
nade 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 öpp
nade 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 den 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 öpp
nade krediten, plus alla därmed förbundna belopp.
Beslut 2005/47/EG ligger till grund för ett omräknat och ändrat garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska investerings
banken 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.
Beslut 2006/1016/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska investeringsbanken som under
tecknades 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.

II/1110

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.3.2011

KOMMISSIONEN
UPP- OCH UTLÅNING – UPP- OCH UTLÅNING SOM GARANTERAS GENOM DEN ALLMÄNNA BUDGETEN
(I INFORMATIONSSYFTE)

3. Beskrivning
Enligt de finansprotokoll som har slutits med tredjeland i Medelhavsområdet ska totala belopp fastställas för sådana lån som Europeiska inves
teringsbanken beviljar av sina egna medel. Europeiska investeringsbanken 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).
Rådet beslutade den 14 april 1997 på kommissionens förslag och efter yttrande från Europaparlamentet att återigen låta gemenskapen ge en
garanti för lån som Europeiska investeringsbanken 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 ovan nämnda länder i Medelhavsområdet, och täcker en period på tre år från och med den 31 januari 1997 (som kan förlängas med sex
månader).
Europeiska investeringsbanken uppmanas sträva efter att 25 % av den kommersiella risken täcks genom icke statliga garantier.
Rådet beslutade den 29 november 1999 att bevilja en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken (EIB) mot förluster vid lån till pro
jekt 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).
Europeiska investeringsbanken uppmanas sträva efter att 30 % av den kommersiella risken täcks genom icke statliga garantier. Denna pro
centsats bör höjas så ofta som möjligt, i den utsträckning marknaden tillåter det.
Rådet beslutade den 22 december 1999 på kommissionens förslag och efter yttrande från Europaparlamentet att återigen bevilja en gemen
skapsgaranti till Europeiska investeringsbanken för förluster vid lån till projekt i följande länder i Medelhavsområdet: Algeriet, Cypern, Egyp
ten, 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 kredi
ten, plus alla därmed förbundna belopp. Den täcker en period på tre år från och med den 1 februari 2000 till och med den 31 januari 2007.
Eftersom de lån som Europeiska investeringsbanken beviljat inte har uppnått ovannämnda belopp vid denna tidsperiods slut, har den auto
matiskt förlängts med sex månader.
Rådet beslutade den 4 december 2000 att inrätta ett särskilt åtgärdsprogram för Europeiska investeringsbanken 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 Europeiska investeringsbanken 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.

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), 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,
— 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 den allmänna budgeten och inte längre av garantifonden.
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IX. EUROPEISKA UNIONENS GARANTI FÖR EUROPEISKA INVESTERINGSBANKENS LÅN TILL LÄNDER 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 föranslutningsländer. 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 pro
jekt 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 Rumä
nien (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 för
luster 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 för
luster vid lån till projekt utanför gemenskapen (länderna i Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika 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 för
luster 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 investeringsbanken 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 Europe
iska investeringsbanken utvidgas till att omfatta lån till projekt i Kroatien (EGT L 285, 10.11.2000, s. 20).
Rådets beslut 2001/778/EG av den 6 november 2001 om ändring av beslut 2000/24/EG så att den gemenskapsgaranti som beviljats Europe
iska 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 investeringsbanken mot för
luster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen (EUT L 414, 30.12.2006, s. 95). Detta beslut har ersatts med Europapar
lamentets och rådets beslut nr 633/2009/EG (EUT L 190, 22.7.2009, s. 1).

2. Garanti i den allmänna budgeten
Beslut 90/62/EEG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska investeringsbanken som
undertecknades 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 avtal som undertecknades i Bryssel den 19 januari 1993 och i Luxemburg den 4 februari 1993 ersätts Tjeckoslova
kien med Tjeckiska republiken och Slovakien från och med den 1 januari 1993.
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Beslut 93/696/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska investeringsbanken som
undertecknades 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 Europeiska investeringsbanken som
undertecknades 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
Europeiska investeringsbanken 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 Europeiska investeringsban
ken 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 Europeiska investerings
banken 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.
Beslut 2006/1016/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska investeringsbanken som under
tecknades 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.

3. Beskrivning
Med anledning av en anmodan från rådet den 9 oktober 1989, beslutade Europeiska investeringsbankens 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 Europeiska investeringsbanken 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 för
länga garantin för Europeiska investeringsbankens 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.).
Rådet beslutade den 14 april 1997 på kommissionens förslag och efter att ha hört från Europaparlamentet att förnya gemenskapsgarantin för
lån som Europeiska investeringsbanken beviljar för projekt i Albanien, Bulgarien, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Rumä
nien, 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 ovan nämnda länder i Central- och Östeuropa. Det täcker en
period på tre år från och med den 31 januari 1997. Eftersom de lån som Europeiska investeringsbanken beviljat inte har uppnått ovannämnda
belopp vid denna tidsperiods slut, har den automatiskt förlängts med sex månader.
Rådet beslutade den 19 maj 1998 att ge en gemenskapsgaranti för att täcka förluster vid lån som Europeiska investeringsbanken beviljar för
projekt i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Garantin begränsas till att omfatta 70 % av den öppnade krediten, plus alla därmed för
bundna 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 Europeiska investeringsbanken beviljat inte har uppnått ovannämnda belopp vid denna tidsperiods slut, har den auto
matiskt förlängts med sex månader.
Rådet beslutade den 14 december 1998 att ändra beslut 97/256/EG i syfte att utvidga gemenskapsgarantin för lån som Europeiska investe
ringsbanken 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 Europeiska investeringsbanken beviljat inte har uppnått ovannämnda belopp vid denna tidsperiods slut, har den
automatiskt förlängts med sex månader.

15.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

II/1113

KOMMISSIONEN
UPP- OCH UTLÅNING – UPP- OCH UTLÅNING SOM GARANTERAS GENOM DEN ALLMÄNNA BUDGETEN
(I INFORMATIONSSYFTE)

Europeiska investeringsbanken uppmanas sträva efter att 25 % av den kommersiella risken täcks genom icke statliga garantier.
Rådet beslutade den 22 december 1999 på kommissionens förslag och efter att ha hört från Europaparlamentet att förnya gemenskapsgaran
tin för lån som Europeiska investeringsbanken beviljar för projekt i Albanien, f. d. jugoslaviska republiken Makedonien, Bosnien och Herce
govina, 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 kredi
ten, 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 Europeiska investeringsbanken beviljat inte har uppnått ovannämnda belopp vid denna tidsperiods slut, har den auto
matiskt förlängts med sex månader.
Europeiska investeringsbanken uppmanas sträva efter att 30 % av den kommersiella risken täcks genom icke statliga garantier. Denna pro
centsats bör höjas så ofta som möjligt, i den utsträckning marknaden tillåter det.
Rådet beslutade den 7 november 2000 att utvidga den gemenskapsgaranti som beviljats Europeiska investeringsbanken till att omfatta lån till
projekt i Kroatien.
Rådet beslutade den 6 november 2000 att utvidga den gemenskapsgaranti som beviljats Europeiska investeringsbanken 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 Europeiska investeringsbanken för förluster vid lån och lånegarantier utanför
gemenskapen avseende lån i följande kandidatländer: Kroatien, Turkiet, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och potentiella kandidatlän
der: 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.

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), 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 den allmänna budgeten och inte längre av garantifonden.
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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 (Argen
tina, 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 för
luster vid lån till projekt utanför gemenskapen (länderna i Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien, F.d. jugosla
viska republiken Makedonien, Sydafrika 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 investeringsbanken 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 investeringsbanken mot för
luster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen (EUT L 414, 30.12.2006, s. 95). Detta beslut har ersatts med Europapar
lamentets och rådets beslut nr 633/2009/EG (EUT L 190, 22.7.2009, s. 1).

2. Garanti i den allmänna budgeten
Rådets beslut 93/115/EEG ligger till grund för ett garantiavtal som undertecknats av Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska
investeringsbanken 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 Europeiska investeringsbanken
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 Europeiska investeringsbanken
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 Europeiska investeringsban
ken 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 Europeiska investe
ringsbanken 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 Europeiska investeringsbanken 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.

3. Beskrivning
Enligt beslut 93/115/EEG garanterar Europeiska unionen, i varje enskilt fall, de lån som Europeiska investeringsbanken ger i sådana tredjelän
der 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.
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Den 12 december 1996 beviljade rådet Europeiska investeringsbanken 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).
Rådet beslutade den 14 april 1997 på kommissionens förslag och efter yttrande från Europaparlamentet att återigen låta gemenskapen ge en
garanti för lån som Europeiska investeringsbanken 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).
Europeiska investeringsbanken uppmanas sträva efter att 25 % av den kommersiella risken täcks genom icke statliga garantier.
Rådet beslutade den 22 december 1999 att förnya gemenskapsgarantin för lån som Europeiska investeringsbanken beviljar för projekt i föl
jande länder i Latinamerika och Asien: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nica
ragua, 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 mot
svarar 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 Europeiska investeringsbanken beviljat inte har uppnått ovannämnda belopp vid denna tidsperiods slut, har den automatiskt förlängts
med sex månader.
Europeiska investeringsbanken uppmanas sträva efter att 30 % av den kommersiella risken täcks genom icke statliga garantier. Denna pro
centsats 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 Europeiska investerings
banken 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 Europeiska investeringsbanken 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, Mexico, 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*, Turkme
nistan*, Uzbekistan* (* behörighet beslutas av rådet). Det totala taket för krediter för alla länder som omfattas av beslut 2006/1016/EG mot
svarar 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.

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), 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 investeringsbanken mot för
luster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen (EUT L 414, 30.12.2006, s. 95). Detta beslut har ersatts med Europapar
lamentets och rådets beslut nr 633/2009/EG (EUT L 190, 22.7.2009, s. 1).

2. Garanti i den allmänna budgeten
Beslut 2001/777/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska investeringsbanken 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 Europeiska investeringsbanken den
9 december 2005 i Luxemburg och den 21 december 2005 i Bryssel.
Beslut 2006/1016/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska investeringsbanken som under
tecknades 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.

3. Beskrivning
Rådet beslutade den 6 november 2001 att bevilja en gemenskapsgaranti till EIB för att täcka förluster i samband med en särskild utlåningsin
sats 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 investeringsbanken åtnjuter en exceptionell gemenskapsgaranti på 100 %.
Rådet beslutade den 22 december 2005 att bevilja en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken 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. Europeiska investerings
banken åtnjuter en exceptionell gemenskapsgaranti på 100 %.
Beslut 2005/48/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska investeringsbanken som underteck
nades 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 Europeiska investeringsbanken för förluster vid lån och lånegarantier
utanför gemenskapen avseende lån i följande länder i Östeuropa: Moldavien, Ukraina, Vitryssland (behörighet beslutas av rådet), i följande län
der 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 Europapar
lamentets och rådets beslut nr 633/2009/EG.
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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), 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 even
tuella 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 för
luster vid lån till projekt utanför gemenskapen (länderna i Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika 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 investeringsbanken 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 investeringsbanken mot för
luster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen (EUT L 414, 30.12.2006, s. 95). Detta beslut har ersatts med Europapar
lamentets och rådets beslut nr 633/2009/EG (EUT L 190, 22.7.2009, s. 1).

2. Garanti i den allmänna budgeten
Beslut 95/207/EG ligger till grund för ett garantiavtal som undertecknats av Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska investe
ringsbanken 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 Europeiska investeringsbanken 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 Europeiska investeringsbanken den
19 juli 2000 i Bryssel och den 24 juli 2000 i Luxemburg.
Beslut 2006/1016/EG ligger till grund för ett garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska investeringsbanken som under
tecknades 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.

3. Beskrivning
I enlighet med bestämmelserna i beslut 95/207/EG ska Europeiska unionen garantera de lån som Europeiska investeringsbanken beviljar Syd
afrika 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.
Rådet beslutade den 14 april 1997 på kommissionens förslag och efter yttrande från Europaparlamentet att återigen låta gemenskapen ge en
garanti för lån som Europeiska investeringsbanken 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).
Europeiska investeringsbanken uppmanas sträva efter att 25 % av den kommersiella risken täcks genom icke statliga garantier.
Rådet beslutade den 22 december 1999 på kommissionens förslag och efter yttrande från Europaparlamentet att återigen låta gemenskapen ge
en garanti för lån som Europeiska investeringsbanken 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 Europeiska
investeringsbanken beviljat inte har uppnått ovannämnda belopp vid denna tidsperiods slut, har den automatiskt förlängts med sex månader.
Europeiska investeringsbanken uppmanas sträva efter att 30 % av den kommersiella risken täcks genom icke statliga garantier. Denna pro
centsats bör höjas så ofta som möjligt, i den utsträckning marknaden tillåter det.

15.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

II/1119

KOMMISSIONEN
UPP- OCH UTLÅNING – UPP- OCH UTLÅNING SOM GARANTERAS GENOM DEN ALLMÄNNA BUDGETEN
(I INFORMATIONSSYFTE)

Beslut 2005/47/EG ligger till grund för ett omräknat och ändrat garantiavtal mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska investerings
banken 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 Europeiska investeringsbanken 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.

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), 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 UPP- OCH UTLÅNING UNDER 2011 OCH 2012
Följande tabell ger en grov uppskattning av möjlig ny upp- och utlåning (garanterad genom den allmänna budgeten) under 2011 och 2012.

Upp- och utlåning under 2011 och 2012
(miljoner EUR)
2011

Instrument

2012

A. Upp- och inlåning inom ramen för unionen och Euratom som garanteras i den
allmänna budgeten
1. Unionens makroekonomiska stöd till icke-medlemsstater:
Beslutade eller planerade transaktioner:
Armenien

65

Bosnien och Hercegovina

100

Georgien

23

Serbien

100

Ukraina

610
Delsumma

898
50

2. Euratomlån

170

3. Bytesbalans (1)

1 950

4. Europeisk finansiell stabiliseringsmekanism (EFSM) (2)

17 600

4 900

19 600

5 070

1. Potentiella kandidatländer

1 550

1 375

2. Medelhavsländer

1 130

1 222

3. Östeuropa, Sydkaukasus och Ryssland

613

841

4. Asien and Latinamerika

290

475

5. Republiken Sydafrika

90

81

Delsumma

3 673

3 994

Totalt antal tjänster

24 171

9 064

Delsumma
B. Europeiska investeringsbankens långivning som garanteras i den allmänna budgeten

(1) Inbegripet Ungern, Lettland och Rumänien.
(2) 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) –
inbegripet Irland.
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D. KAPITALTRANSAKTIONER OCH SKULDFÖRVALTNING
TABELL 1 – UPPTAGNA LÅN
Kapitaltransaktioner och förvaltning av upplånade medel
(miljoner EUR)
Motvärde på
dagen för
underteck
nandet

Inbetalt
ursprungligt
belopp fram
till den
31 december
2010

1977

95,3

23,2

1978

70,8

45,3

1979

151,6

43,6

1980

183,5

74,3

1981

360,4

245,3

1982

354,6

249,5

1983

366,9

369,8

1984

183,7

207,1

1985

208,3

179,3

1986

575,0

445,8

1987

209,6

329,8

40,0

40,0

Instrument och år för
undertecknande

Utestående
belopp den
31 december
2010

Återbetalningar

2011

Utestående belopp den
31 december

Ränta

2012

2011

2012

2011

2012

2013

4,0

40,0

36,0

2,3

2,3

2,0

1. Euratom

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

40,0

2002

40,0

40,0

32,3

4,0

4,0

28,3

24,3

0,4

0,3

0,3

2003

25,0

25,0

18,7

2,5

2,5

16,2

13,7

0,2

0,2

0,1

6,5

6,5

2004

65,0

65,0

59,7

53,2

46,7

0,7

0,7

0,6

2005

215,0

215,0

215,0

215,0

215,0

2,8

2,9

2,8

2006

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

0,6

0,6

0,6

2007

39,0

39,0

29,3

3,9

3,9

25,4

21,5

0,3

0,3

0,2

2008

15,8

15,8

12,4

1,7

1,7

10,7

9

0,1

0,1

0,1

2009

6,9

6,9

6,0

0,9

0,9

5,1

4,2

0,1

0,1

0,1

3 257,4

2 710,7

464,4

19,5

23,5

444,9

421,4

7,5

7,5

7,1

2010
Totalt
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(miljoner EUR)
Motvärde på
dagen för
undertecknandet

Inbetalt
ursprungligt
belopp fram
till den
31 december
2010

Utestående
belopp den
31 december
2010

2011

2008

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2009

7 200,0

7 200,0

7 200,0

Instrument och år för
undertecknande

Återbetalningar

2012

Utestående belopp den
31 december

Ränta

2011

2012

2011

7 200,0

7 200,0

235,0

2012

2013

235,0

235,0

2. Betalningsbalanslån

2010

2 850,0

2 850,0

2 850

12 050,0

12 050,0

12 050,0

1990

350,0

350,0

1991

945,0

945,0

Totalt

65,0

2 000,0

2 850

2 850

83,7

83,7

83,7

10 050,0

10 050,0

383,7

318,7

318,7

3. Makroekonomiskt stöd
till tredjeland och livs
medelsbistånd till före
detta Sovjetunionen

1992

1 671,0

1 671,0

1993

659,0

659,0

1994

400,0

400,0

1995

410,0

410,0

1996

155,0

155,0

1997

445,0

445,0

10,0

5,0

5,0

5,0

0

0,1

0,1

0

1998

153,0

153,0

22,5

16,5

3

6,0

3,0

0,2

0,1

0

8,0

2,0

2,0

6,0

4,0

0,1

0,1

0,1

61,0

273,0

212,0

3,4

3,4

2,5

12,0

12,0

0,1

0,1

0,1

93,0

80,5

2,3

2,2

2,0

1999

108,0

108,0

2000

160,0

160,0

2001

305,0

305,0

273,0

2002

12,0

12,0

12,0

2003

118,0

118,0

105,5

2004

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,1

0,1

0,1

2005

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

0,6

0,6

0,6

2006

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

0,2

0,2

0,2

2009

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

0,8

0,8

0,8

5 960,0

5 960,0

500,0

464,0

380,5

7,9

7,7

6,4

12,5

12,5

2010
Totalt
4. Det totala beloppet upp
delat efter valutaslag
Totalt

36,0

83,5
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KOMMISSIONEN
UPP- OCH UTLÅNING – UPP- OCH UTLÅNING SOM GARANTERAS GENOM DEN ALLMÄNNA BUDGETEN
(I INFORMATIONSSYFTE)

TABELL 2 – UPPTAGNA LÅN
Kapitaltransaktioner och förvaltning av upplånade medel
(miljoner EUR)
Motvärde på
dagen för
underteck
nandet

Utbetalt
ursprungligt
belopp fram
till den
31 december
2010

1977

98,3

119,4

1978

72,7

95,9

1979

152,9

170,2

1980

183,5

200,7

1981

362,3

430,9

1982

355,4

438,5

1983

369,1

400,1

1984

205,0

248,7

1985

337,8

389,5

1986

594,4

500,9

1987

674,6

900,9

1988

88,0

70,2

48,5

47,4

Instrument och år för
undertecknande

Utestående
belopp den
31 december
2010

Återbetalningar

2011

2012

Utestående belopp den
31 december
2011

2012

Ränta

2011

2012

2013

1. Euratom

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

40,0

40,0

40,0

4,0

40,0

36,0

2,3

2,3

2,0

2002

40,0

40,0

32,3

4,0

4,0

28,3

24,3

0,4

0,3

0,3

2003

25,0

25,0

18,7

2,5

2,5

16,2

13,7

0,2

0,2

0,2

2004

65,0

65,0

59,7

6,5

6,5

53,2

46,7

0,7

0,6

0,6

2005

215,0

215,0

215,0

215,0

215,0

2,6

2,7

2,6

2006

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

0,6

0,6

0,6

2007

39,0

39,0

29,3

3,9

3,9

25,4

21,5

0,3

0,3

0,2

2008

15,8

15,8

12,4

1,7

1,7

10,7

9,0

0,1

0,1

0,1

2009

6,9

6,9

6,0

0,9

0,9

5,1

4,2

0,1

0,1

0,1

4 040,2

4 511,0

464,4

19,5

23,5

444,9

421,4

7,2

7,2

6,7

2010
Totalt
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KOMMISSIONEN
UPP- OCH UTLÅNING – UPP- OCH UTLÅNING SOM GARANTERAS GENOM DEN ALLMÄNNA BUDGETEN
(I INFORMATIONSSYFTE)

(miljoner EUR)

Instrument och år för
undertecknande

Motvärde på
dagen för
undertecknandet

Utbetalt
ursprungligt
belopp fram
till den
31 december
2010

Utestående
belopp den
31 december
2010

2011

2 000,0

Återbetalningar

2012

Utestående belopp den
31 december

Ränta

2011

2012

2011

0

65,0

7 200,0

7 200,0

235,0

2012

2013

235,0

235,0

2. Betalningsbalanslån
2008

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2009

7 200,0

7 200,0

7 200,0

2010

2 850,0

2 850,0

2 850,0

12 050,0

12 050,0

12 050,0

1990

350,0

350,0

1991

945,0

945,0

Totalt

2 000,0

2 850,0

2 850,0

83,7

83,7

83,7

10 050,0

10 050,0

383,7

318,7

318,7

3. Makroekonomiskt stöd
till tredjeland och livs
medelsbistånd till före
detta Sovjetunionen

1992

1 671,0

1 671,0

1993

659,0

659,0

1994

400,0

400,0

1995

410,0

410,0

1996

155,0

155,0

1997

195,0

195,0

10,0

5,0

5,0

5,0

0

0,1

0,1

0

1998

403,0

403,0

22,5

16,5

3

6,0

3

0,2

0,1

0

8,0

2

2

6,0

4,0

0,1

0,1

0,1

1999

108,0

108,0

2000

160,0

160,0

2001

305,0

305,0

273,0

0

61

273,0

202,0

3,4

3,4

2,5

2002

12,0

12,0

12,0

0

0

12,0

12,0

0,1

0,1

0,1

12,5

12,5

2003

118,0

118,0

105,5

93

80,5

2,3

2,2

2,0

2004

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,1

0,1

0,1

2005

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

0,6

0,6

0,6

2006

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

0,2

0,2

0,2

2009

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

0,8

0,8

0,8

5 960,0

5 960,0

500,0

464

380,5

7,9

7,7

6,4

2010
Totalt
4. Det totala beloppet upp
delat efter valutaslag
Totalt

36

83,5
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KOMMISSIONEN
UPP- OCH UTLÅNING – UPP- OCH UTLÅNING SOM GARANTERAS GENOM DEN ALLMÄNNA BUDGETEN
(I INFORMATIONSSYFTE)

Anmärkningar till tabellerna
Växelkurs: beloppen i kolumn 2 ”Motvärde på dagen för undertecknandet”, har räknats om till den på dagen för undertecknandet gällande väx
elkursen. 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 2010.
Kolumn 3 ”Inbetalt/utbetalt ursprungligt belopp fram till den 31 december 2010”. Exempel: för 1986 anges i denna kolumn den kumulerade sum
man av alla belopp som betalats in till och med den 31 december 2010 på lån som undertecknats 1986 (tabell 1), inklusive refinansiering (varav
följer ett visst dubbelutnyttjande).
Kolumn 4 ”Utestående belopp den 31 december 2010”: 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 2010, inklusive åter
betalningar vad avser refinansiering (totalbeloppet är inte infört i tabellerna).
Kolumn 7 = kolumn 4 – kolumn 5.
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KOMMISSIONEN
PUBLIKATIONSBYRÅN

INKOMSTER

AVDELNING 4
DIVERSE UNIONSSKATTER OCH UNIONSAVGIFTER
KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR
KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 4 0
400

Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga
anställda

403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och leda
möter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

404

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionens leda
möter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

555 000

498 000

440 372,14

KAPITEL 4 0 TOTALT

3 664 000

3 565 000

3 366 020,13

4 542 678

4 282 000

4 271 754,83

KAPITEL 4 1 TOTALT

4 542 678

4 282 000

4 271 754,83

Avdelning 4 – Totalt

8 206 678

7 847 000

7 637 774,96

3 109 000
p.m.

3 067 000
p.m.

2 925 647,99
0,—

KAPITEL 4 1
410

Personalens avgifter till pensionssystemet
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KOMMISSIONEN
PUBLIKATIONSBYRÅN

AVDELNING 4
DIVERSE UNIONSSKATTER OCH UNIONSAVGIFTER
KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

400

Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

3 109 000

Budgetåret 2009

3 067 000

2 925 647,99

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 Euro
peiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).
Referensrättsakter
Protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12.
403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga
anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

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.
404

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

555 000

Budgetåret 2009

498 000

Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

440 372,14
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KOMMISSIONEN
PUBLIKATIONSBYRÅN

KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

410

Personalens avgifter till pensionssystemet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

4 542 678

Budgetåret 2009

4 282 000

4 271 754,83

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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KOMMISSIONEN
PUBLIKATIONSBYRÅN

AVDELNING 6
BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER OCH INTÄKTER
KAPITEL 6 6 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 6 6
660

Övriga bidrag och återbetalningar

6660

Övriga bidrag och återbetalningar som avsatts för att täcka särskilda utgif
ter

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

8 206 678

7 847 000

7 637 774,96
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KOMMISSIONEN
PUBLIKATIONSBYRÅN

AVDELNING 6
BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER OCH INTÄKTER
KAPITEL 6 6 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

660

Övriga bidrag och återbetalningar

6660

Övriga bidrag och återbetalningar som avsatts för att täcka särskilda utgifter
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna punkt är, i enlighet med artikel 18 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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KOMMISSIONEN
PUBLIKATIONSBYRÅN

UTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel

Anslag 2011

Rubrik

A2

PUBLIKATIONSBYRÅN

A2 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

A2 02

SÄRSKILD VERKSAMHET

A2 10

RESERVER

74 383 000
9 990 000

Anslag 2010

Genomförande 2009

73 422 000

71 414 227,79

10 660 000

18 145 077,01

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning A2 – Totalt

84 373 000

84 082 000

89 559 304,80

TOTALSUMMA

84 373 000

84 082 000

89 559 304,80
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KOMMISSIONEN
PUBLIKATIONSBYRÅN

AVDELNING A2
PUBLIKATIONSBYRÅN
KAPITEL A2 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER
KAPITEL A2 02 — SÄRSKILD VERKSAMHET
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL A2 01
A2 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst
53 929 000

53 409 000

50 140 749,—

Icke-differentierade anslag

2 599 000

2 544 000

3 033 000,—

Icke-differentierade anslag

824 000

774 000

778 401,86

Artikel A2 01 02 – Totalt

3 423 000

3 318 000

3 811 401,86

Icke-differentierade anslag

16 450 000

16 136 000

16 880 476,54

Icke-differentierade anslag

547 000

525 000

556 473,46

Icke-differentierade anslag

19 000

19 000

15 126,93

Icke-differentierade anslag
A2 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter

A2 01 02 01 Extern personal

A2 01 02 11 Övriga administrativa utgifter

A2 01 03

Byggnader med tillhörande utgifter

A2 01 50

Personalpolitik och förvaltning

A2 01 51

Infrastrukturpolitik och förvaltning

A2 01 60

Utgifter för dokumentation och böcker
Icke-differentierade anslag

15 000

15 000

10 000,—

KAPITEL A2 01 TOTALT

74 383 000

73 422 000

71 414 227,79

Icke-differentierade anslag

1 150 000

1 120 000

2 522 606,48

Icke-differentierade anslag

1 865 000

1 438 000

2 832 863,40

Icke-differentierade anslag

5 000 000

5 000 000

10 681 306,13

Icke-differentierade anslag

1 975 000

3 102 000

2 108 301,—

KAPITEL A2 02 TOTALT

9 990 000

10 660 000

18 145 077,01

KAPITEL A2 02
A2 02 01

A2 02 02

Produktion
Katalogisering och arkivering

A2 02 03

Fysisk distribution och marknadsföring

A2 02 04

Offentliga webbplatser
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PUBLIKATIONSBYRÅN

KAPITEL A2 10 — RESERVER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Anslag 2010

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL A2 10 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning A2 – Totalt

84 373 000

84 082 000

89 559 304,80

TOTALSUMMA

84 373 000

84 082 000

89 559 304,80

Rubrik

Genomförande 2009

KAPITEL A2 10
A2 10 01

A2 10 02

Preliminära anslag

Reserv för oförutsedda utgifter
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KOMMISSIONEN
PUBLIKATIONSBYRÅN

AVDELNING A2
PUBLIKATIONSBYRÅN
KAPITEL A2 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER

A2 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst
Anslag 2011

Anslag 2010

53 929 000

Genomförande 2009

53 409 000

50 140 749,00

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 korri
geringskoefficienter 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 för
flyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort.
— Effekter av eventuella lönejusteringar som rådet godkänner under budgetåret.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 100 EUR.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
A2 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter

A2 01 02 01

Extern personal
Anslag 2011

Anslag 2010

2 599 000

Genomförande 2009

2 544 000

3 033 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för följande:
— Löner till kontraktsanställda (i enlighet med avdelning IV i anställningsvillkoren), socialförsäkringssystem för de kontrakts
anställda i enlighet med avdelning IV samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på deras löner.
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PUBLIKATIONSBYRÅN

KAPITEL A2 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)

A2 01 02 (forts.)
A2 01 02 01 (forts.)

— 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.
— Kostnader för eventuella anpassningar av löner och tillägg som rådet beslutar om under budgetåret.
— Tjänster i fråga om korrekturläsning, utgifter för inhyrd personal och frilansare samt administrativa utgifter i samband
därmed.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 100 EUR.
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.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
A2 01 02 11

Övriga administrativa utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

824 000

Genomförande 2009

774 000

778 401,86

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 (ersätt
ning 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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— Utgifter för det praktiska anordnandet av kurser, för lokaler, transporter, måltider och uppehälle för deltagarna när över
nattning 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 kvalifika
tioner 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.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 100 EUR.
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.

A2 01 03

Byggnader med tillhörande utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

16 450 000

Genomförande 2009

16 136 000

16 880 476,54

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter med anknytning till byråns fastigheter, särskilt 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, lagerutrym
men, 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, 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.
— 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 och kostnaderna 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).
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— Kostnader för fysisk och materiell säkerhet för personer och egendom. 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 institutionerna om de villkor [pris, valuta, indexregle
ring, 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 över
stiger 300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra institutionerna om de villkor [pris, valuta, index
reglering, 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 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, särskilt följande:
— 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 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 och tele
fonstationer, 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 datamateriel, som t.ex. datorer, terminaler, servrar, mikrodatorer, kringutrust
ning, utrustning för dataöverföring samt den mjukvara som behövs.
— 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.
— Utgifter för 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, kontorsmaterial, produkter för tryckerierna.
— Utgifter för porto och andra leveranskostnader, kostnader för postpaket och andra paket som sänds per flyg, båt eller tåg
samt intern post inom byrån.
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— Abonnemangsavgifter och kostnader för kabel- eller radiokommunikation (fast och mobil telefoni, Internet-tv, telekonfe
renser och videokonferenser), utgifter för nätverk för dataöverföring, telematiktjänster m.m. samt inköp av kataloger.
— Uppbyggnad av telefon- och dataförbindelser och internationella förbindelser mellan unionsorganens driftsställen.
— 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 m.m., extern drifts
personal, kontorstjänster, abonnemang hos internationella organisationer m.m., undersökningar av säkerhet och kvalitets
säkring avseende datautrustning och mjukvara, kostnader för användning, underhåll och utveckling av mjukvara och
förverkligande av dataprojekt.
— Övriga driftskostnader som inte särskilt anges ovan.
Noteras ska att denna punkt inte täcker utgifter för industriell verksamhet i distributionscentralen.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 50 000 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 särdirek
tivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

A2 01 50

Personalpolitik och förvaltning
Anslag 2011

Anslag 2010

547 000

Genomförande 2009

525 000

556 473,46

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 mel
lan tjänstemän av olika nationaliteter i Luxemburg.
— 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 bosättningseller ursprungslandet har uttömts, ska detta anslag täcka alla nödvändiga utgifter, förutom sjukvårdkostnader, som är en följd
av funktionshindret och som är vederbörligen bestyrkta.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 100 EUR.

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/1141
KOMMISSIONEN
PUBLIKATIONSBYRÅN

KAPITEL A2 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)

A2 01 50 (forts.)

Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
A2 01 51

Infrastrukturpolitik och förvaltning
Anslag 2011

Anslag 2010

19 000

Genomförande 2009

19 000

15 126,93

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.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 100 EUR.
A2 01 60

Utgifter för dokumentation och böcker
Anslag 2011

Anslag 2010

15 000

Genomförande 2009

15 000

10 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för följande:
— Abonnemang för nyhetsförmedling via bildskärm, abonnemangsavgifter för tidningar och specialtidskrifter, inköp av publi
kationer och tekniska verk med anknytning till byråns verksamhet.
— Kostnader för abonnemang hos nyhetsbyråer.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 100 EUR.
KAPITEL A2 02 — SÄRSKILD VERKSAMHET

A2 02 01

Produktion
Anslag 2011

Anslag 2010

1 150 000

Genomförande 2009

1 120 000

2 522 606,48

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka alla utgifter som rör verksamheten ”Produktion”, däribland
— 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.
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Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 1 400 000 EUR.
Rättslig grund
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).
A2 02 02

Katalogisering och arkivering
Anslag 2011

Anslag 2010

1 865 000

Genomförande 2009

1 438 000

2 832 863,40

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka alla utgifter som rör verksamheten ”Katalogisering och arkivering”, däribland
— katalogisering, inklusive utgifter för dokumentanalys och 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.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 100 EUR.
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 genom
förandebestämmelser, samt om förbättrade villkor för tillgång till informationen (EGT C 179, 1.7.1994, s. 3).
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).
A2 02 03

Fysisk distribution och marknadsföring
Anslag 2011

Anslag 2010

5 000 000

Genomförande 2009

5 000 000

10 681 306,13

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka alla utgifter som rör verksamheten ”Fysisk distribution och marknadsföring”, däribland
— lagring av publikationer: lagerhållning, införsel/utförsel osv.,
— paketering och adressering (maskiner, anläggningar, förbrukningsvaror, hantering osv.),
— expeditionskostnader: frankering, transporter, skyttelfordon osv.,
— förvärv och förvaltning av adresslistor: produktion, inmatning/kodning, uppdatering osv.,
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— marknadsföring: mässor, kataloger, prospekt, annonser, marknadsundersökningar osv.,
— information och assistans till allmänheten,
— utrustning för bibliotek: kartotek, hyllor, möbler, katalogenheter osv.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 7 000 000 EUR.
Rättslig grund
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).
A2 02 04

Offentliga webbplatser
Anslag 2011

Anslag 2010

1 975 000

Genomförande 2009

3 102 000

2 108 301,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka alla utgifter som rör verksamheten ”Offentliga webbplatser” (främst drift av webbplatserna
EUR-Lex, EU Bookshop and EU Whoiswho), däribland
— underhåll och utveckling av offentliga webbplatser,
— hjälptjänst för webbplatsernas användare.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 300 000 EUR.
Rättslig grund
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).
KAPITEL A2 10 — RESERVER

A2 10 01

Preliminära anslag
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Anslagen i denna artikel är endast preliminära och får bara användas efter det att de överförts till andra budgetposter i enlighet
med budgetförordningens bestämmelser.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
A2 10 02

Reserv för oförutsedda utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

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

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 4 0
400

Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga
anställda

403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till institutionens leda
möter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

404

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna till institutionens leda
möter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

521 000

473 000

401 851,69

KAPITEL 4 0 TOTALT

3 282 000

3 227 000

2 930 087,17

3 268 319

3 067 000

2 990 921,44

KAPITEL 4 1 TOTALT

3 268 319

3 067 000

2 990 921,44

Avdelning 4 – Totalt

6 550 319

6 294 000

5 921 008,61

2 761 000
p.m.

2 754 000
p.m.

2 528 235,48
0,—

KAPITEL 4 1
410

Personalens avgifter till pensionssystemet
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KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

400

Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

2 761 000

Budgetåret 2009

2 754 000

2 528 235,48

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
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

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
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 66a i dess lydelse till och med den 15 december 2003.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
404

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

521 000

Budgetåret 2009

473 000

401 851,69

Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
KAPITEL 4 1 — PERSONALENS AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

410

Personalens avgifter till pensionssystemet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

3 268 319

Budgetåret 2009

3 067 000

2 990 921,44

Anmärkningar
Dessa inkomster omfattar alla de avgifter som varje månad dras från lönerna för de anställda vid byrån enligt artikel 83.2 i tjäns
teföreskrifterna och ska användas för att finansiera pensionssystemet.
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 SAMT INKOMSTER
KAPITEL 6 6 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

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,—

Rubrik

Budgetåret 2009

KAPITEL 6 6
660

Övriga bidrag och återbetalningar

6600

Övriga bidrag och återbetalningar som avsatts till särskilda ändamål

TOTALSUMMA

6 550 319

6 294 000

5 921 008,61
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KOMMISSIONEN
EUROPEISKA BYRÅN FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING

AVDELNING 6
BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER SAMT INKOMSTER
KAPITEL 6 6 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

660

Övriga bidrag och återbetalningar

6600

Övriga bidrag och återbetalningar som avsatts till särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna punkt ska, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen, uppta eventuella inkomster som inte finns upptagna i andra
delar av avdelning 6 och som ger upphov till ytterligare anslag för att finansiera utgifter som dessa inkomster berör.
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UTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel

Anslag 2011

Rubrik

A3

EUROPEISKA BYRÅN FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING

A3 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

A3 02

FINANSIERING AV ÅTGÄRDER FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING

A3 03

UTGIFTER FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉNS
ÄMBETSUTÖVNING

A3 10

RESERVER

LEDAMÖTERS

Anslag 2010

Genomförande 2009

56 399 000

55 320 000

55 151 054,56

1 650 000

1 625 000

2 092 376,75

200 000

200 000

200 000,—

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning A3 – Totalt

58 249 000

57 145 000

57 443 431,31

TOTALSUMMA

58 249 000

57 145 000

57 443 431,31
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KOMMISSIONEN
EUROPEISKA BYRÅN FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING

AVDELNING A3
EUROPEISKA BYRÅN FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING
KAPITEL A3 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER
KAPITEL A3 02 — FINANSIERING AV ÅTGÄRDER FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL A3 01
A3 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst
38 162 000

37 290 000

34 002 882,71

Icke-differentierade anslag

2 508 000

2 495 000

3 105 836,63

Icke-differentierade anslag

3 362 000

3 310 000

3 500 124,36

Artikel A3 01 02 – Totalt

5 870 000

5 805 000

6 605 960,99

Icke-differentierade anslag

12 349 000

12 207 000

14 527 079,53

Icke-differentierade anslag

3 000

5 000

990,49

Icke-differentierade anslag
A3 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter

A3 01 02 01 Extern personal

A3 01 02 11 Övriga förvaltningsutgifter

A3 01 03

A3 01 50

A3 01 51

Byggnader med tillhörande utgifter inom detta politikområde

Personalpolitik och förvaltning

Infrastrukturpolitik och förvaltning
Icke-differentierade anslag

A3 01 60

p.m.

p.m.

0,—

Utgifter för dokumentation och böcker
Icke-differentierade anslag

15 000

13 000

14 140,84

KAPITEL A3 01 TOTALT

56 399 000

55 320 000

55 151 054,56

Icke-differentierade anslag

1 200 000

1 140 000

1 484 826,23

Icke-differentierade anslag

50 000

85 000

50 571,39

Icke-differentierade anslag

400 000

400 000

556 979,13

KAPITEL A3 02 TOTALT

1 650 000

1 625 000

2 092 376,75

KAPITEL A3 02
A3 02 01

A3 02 02

A3 02 03

Övervakning, undersökningar och särskilda åtgärder inom bedrägeribe
kämpning

Åtgärder för att skydda euron mot förfalskning

Information och kommunikation
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KOMMISSIONEN
EUROPEISKA BYRÅN FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING

KAPITEL A3 03 — UTGIFTER FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉNS LEDAMÖTERS ÄMBETSUTÖVNING
KAPITEL A3 10 — RESERVER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL A3 03
A3 03 01

Utgifter för övervakningskommitténs ledamöters ämbetsutövning
Icke-differentierade anslag

200 000

200 000

200 000,—

KAPITEL A3 03 TOTALT

200 000

200 000

200 000,—

KAPITEL A3 10
A3 10 01

Preliminära anslag
p.m.

p.m.

0,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL A3 10 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning A3 – Totalt

58 249 000

57 145 000

57 443 431,31

TOTALSUMMA

58 249 000

57 145 000

57 443 431,31

Icke-differentierade anslag
A3 10 02

Reserv för oförutsedda utgifter
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EUROPEISKA BYRÅN FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING

AVDELNING A3
EUROPEISKA BYRÅN FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING
KAPITEL A3 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER

A3 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst
Anslag 2011

Anslag 2010

38 162 000

Genomförande 2009

37 290 000

34 002 882,71

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 för
flyttas 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 korri
geringskoefficienter som tillämpas på den av inkomsterna som förs över till ett annat land än anställningslandet.
— Kostnader för alla anpassningar av löner som rådet godkänner under budgetåret.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
A3 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter

A3 01 02 01

Extern personal
Anslag 2011

Anslag 2010

2 508 000

Genomförande 2009

2 495 000

3 105 836,63

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader:
— Ersättning till kontraktsanställda (enligt avdelning IV i anställningsvillkoren), institutionens socialförsäkringssystem för kon
traktsanställda 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, anlitande av tillfällig personal.
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EUROPEISKA BYRÅN FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING
KAPITEL A3 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)

A3 01 02 (forts.)
A3 01 02 01 (forts.)

— 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.
— Kostnader för alla anpassningar av löner som rådet godkänner under budgetåret.
A3 01 02 11

Övriga förvaltningsutgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

3 362 000

Genomförande 2009

3 310 000

3 500 124,36

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 tjänsteföre
skrifterna 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 institu
tioner 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 kon
toren utanför gemenskapen och då det inte är fråga om möten inom utredningar och bedrägeribekämpningsåtgärder (ersätt
ning 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 upp
följning 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 över
nattning 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.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
65 000 EUR.
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KAPITEL A3 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)

A3 01 02 (forts.)
A3 01 02 11 (forts.)

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.
A3 01 03

Byggnader med tillhörande utgifter inom detta politikområde
Anslag 2011

Anslag 2010

12 349 000

Genomförande 2009

12 207 000

14 527 079,53

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 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 institutionerna om de villkor [pris, valuta, indexregle
ring, varaktighet, andra klausuler] som var och en av dem har fått 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 över
stiger 300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra institutionerna om de villkor [pris, valuta, index
reglering, 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.
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KAPITEL A3 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)

A3 01 03 (forts.)

— 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 utrust
ning, inventarier och kontorsmaterial.
— Kostnader för anläggningar inom byggnaderna för telekommunikation, särskilt inköp, förhyrning, installation och under
håll 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 mjuk
vara som behövs för driften.
— Inköp, hyra eller leasing av utrustning för återgivning av informationen i tryckt form, exempelvis skrivare, telefaxappara
ter, 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, all
män 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 datorutrustning, 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).
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KAPITEL A3 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)

A3 01 03 (forts.)

Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte särdirek
tivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
A3 01 50

Personalpolitik och förvaltning
Anslag 2011

Anslag 2010

3 000

Genomförande 2009

5 000

990,49

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 funktionshin
dret och som är vederbörligen bestyrkta.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
A3 01 51

Infrastrukturpolitik och förvaltning
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

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 2011

Anslag 2010

15 000

Genomförande 2009

13 000

14 140,84

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för genomförande och utformning av kommissionens intranät (Intracomm), abonne
mang 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.
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KAPITEL A3 02 — FINANSIERING AV ÅTGÄRDER FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING

A3 02 01

Övervakning, undersökningar och särskilda åtgärder inom bedrägeribekämpning
Anslag 2011

Anslag 2010

1 200 000

Genomförande 2009

1 140 000

1 484 826,23

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 infrastruk
turen med bibehållen hänsyn till kraven på konfidentialitet och säkerhet.
— Efterforskning, insamling, undersökning, utnyttjande och vidarebefordran till de nationella utredningsavdelningarna 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.
Rättslig grund
Rådets förordning (EEG) nr 4045/89 av den 21 december 1989 om medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör
en del av systemet för finansiering genom garantisektionen inom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket
(EGT L 388, 30.12.1989, s. 18).
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 bedrä
geribekämpning (OLAF) (EGT L 136, 31.5.1999, s. 8).
Referensrättsakter
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 280 (nu artikel 325 i fördraget om Europeiska unio
nens funktionssätt).
A3 02 02

Åtgärder för att skydda euron mot förfalskning
Anslag 2011

Anslag 2010

50 000

Genomförande 2009

85 000

50 571,39

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för initiativ och särskilda åtgärder för att skydda euron från förfalskning.
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EUROPEISKA BYRÅN FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING
KAPITEL A3 02 — FINANSIERING AV ÅTGÄRDER FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING (forts.)

A3 02 02 (forts.)

Rättslig grund
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 bedrä
geribekämpning (OLAF) (EGT L 136, 31.5.1999, s. 8).
A3 02 03

Information och kommunikation
Anslag 2011

Anslag 2010

400 000

Genomförande 2009

400 000

556 979,13

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 obero
ende utredningsorgan och måste därför ha en egen kommunikationsstrategi. Det arbete som byrån utför är ofta alltför fackin
riktat 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 för
anlett upprättandet av en handlingsplan.
Den kommunikationsstrategi som byrån tagit fram och fortsätter att genomföra måste visa dess oberoende.
Rättslig grund
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 bedrä
geribekämpning (OLAF) (EGT L 136, 31.5.1999, s. 8).
KAPITEL A3 03 — UTGIFTER FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉNS LEDAMÖTERS ÄMBETSUTÖVNING

A3 03 01

Utgifter för övervakningskommitténs ledamöters ämbetsutövning
Anslag 2011

Anslag 2010

200 000

Genomförande 2009

200 000

200 000,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka samtliga utgifter för ledamöternas i övervakningskommittén ämbetsutövning, dvs. följande:
— Ersättning i form av arvode till ledamöterna i övervakningsmyndigheten för den tid de lägger ned på att fullgöra sina upp
gifter 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, tele
fon, telex och telegram), dokumentations- och biblioteksutgifter, inköp av böcker och prenumeration på medier.
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EUROPEISKA BYRÅN FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING
KAPITEL A3 03 — UTGIFTER FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉNS LEDAMÖTERS ÄMBETSUTÖVNING (forts.)

A3 03 01 (forts.)

— Kostnader för lokala resor, uppehälle och extrautgifter för experter som av ledamöterna i övervakningskommittén inbju
dits 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 juri
diska personer) om ledamöterna i övervakningskommittén inte har möjlighet att använda sig av anställda vid byrån för att
utföra studierna.
Rättslig grund
Kommissionens beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom av den 28 april 1999 om inrättande av en europeisk byrå för bedräge
ribekämpning (OLAF) (EGT L 136, 31.5.1999, s. 20), särskilt artiklarna 4 och 6.3.
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), särskilt artikel 11.
Rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrä
geribekämpning (OLAF) (EGT L 136, 31.5.1999, s. 8), särskilt artikel 11.
KAPITEL A3 10 — RESERVER

A3 10 01

Preliminära anslag
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

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
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
A3 10 02

Reserv för oförutsedda utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—
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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

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 4 0
400

Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga
anställda

403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till institutionens leda
möter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

404

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna till institutionens leda
möter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

110 000

100 000

87 047,66

KAPITEL 4 0 TOTALT

689 000

688 000

632 899,63

996 587

1 142 000

937 786,43

KAPITEL 4 1 TOTALT

996 587

1 142 000

937 786,43

Avdelning 4 – Totalt

1 685 587

1 830 000

1 570 686,06

579 000
p.m.

588 000
p.m.

545 851,97
0,—

KAPITEL 4 1
410

Personalens avgifter till pensionssystemet
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AVDELNING 4
DIVERSE UNIONSSKATTER OCH UNIONSAVGIFTER
KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

400

Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

579 000

Budgetåret 2009

588 000

545 851,97

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
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 Euro
peiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).
Referensrättsakter
Protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12.
403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

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
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i den version som var i kraft fram till
den 15 december 2003.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 20.3 i den version som var i kraft till den
30 april 2004.
404

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

110 000

Budgetåret 2009

100 000

Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen, särskilt artikel 20.3.

87 047,66
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KAPITEL 4 1 — BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMET

410

Personalens avgifter till pensionssystemet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

996 587

Budgetåret 2009

1 142 000

937 786,43

Anmärkningar
Dessa inkomster omfattar alla de avgifter som varje månad dras från lönerna för de anställda vid byrån enligt tjänsteföreskrif
terna och ska användas för att finansiera pensionssystemet.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
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AVDELNING 6
BIDRAG TILL UNIONS-/GEMENSKAPSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER SAMT INKOMSTER
KAPITEL 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

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,—

Rubrik

Budgetåret 2009

KAPITEL 6 6
660

Andra bidrag och återbetalningar

6600

Andra bidrag och återbetalningar

TOTALSUMMA

1 685 587

1 830 000

1 570 686,06
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AVDELNING 6
BIDRAG TILL UNIONS-/GEMENSKAPSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER SAMT INKOMSTER
KAPITEL 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

660

Andra bidrag och återbetalningar

6600

Andra bidrag och återbetalningar
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna punkt är, i enlighet med artikel 18 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 (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel

Anslag 2011

Rubrik

A4

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)

A4 01

ADMINISTRATIVEA UTGIFTER

A4 02

Anslag 2010

Genomförande 2009

15 322 000

18 992 000

16 920 991,47

SAMARBETE MELLAN INSTUTIONERNA, GEMENSAMMA TJÄNSTER
OCH VERKSAMHETER

7 524 000

8 126 000

6 229 791,11

A4 03

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE FÖR UTBILDNING

3 930 000

3 875 000

3 988 033,71

A4 10

RESERVER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning A4 – Totalt

26 776 000

30 993 000

27 138 816,29

TOTALSUMMA

26 776 000

30 993 000

27 138 816,29
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AVDELNING A4
EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)
KAPITEL A4 01 — ADMINISTRATIVEA UTGIFTER
KAPITEL A4 02 — SAMARBETE MELLAN INSTUTIONERNA, GEMENSAMMA TJÄNSTER OCH VERKSAMHETER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL A4 01
A4 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst
10 014 000

9 914 000

9 805 102,59

Icke-differentierade anslag

1 563 000

1 394 000

1 322 861,80

Icke-differentierade anslag

729 000

1 271 000

1 067 442,26

Artikel A4 01 02 – Totalt

2 292 000

2 665 000

2 390 304,06

Icke-differentierade anslag

3 001 000

6 383 000

4 707 818,61

Icke-differentierade anslag
A4 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter

A4 01 02 01 Extern personal

A4 01 02 11 Övriga förvaltningsutgifter

A4 01 03

Byggnader med tillhörande utgifter

A4 01 50

Personalpolitik och förvaltning

A4 01 51

Infrastrukturpolitik och förvaltning

A4 01 60

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Bibliotek, inköp av böcker
Icke-differentierade anslag

15 000

30 000

17 766,21

KAPITEL A4 01 TOTALT

15 322 000

18 992 000

16 920 991,47

Icke-differentierade anslag

7 409 000

8 003 000

6 138 391,11

Icke-differentierade anslag

100 000

100 000

68 400,—

Icke-differentierade anslag

15 000

23 000

23 000,—

Artikel A4 02 01 – Totalt

7 524 000

8 126 000

6 229 791,11

KAPITEL A4 02 TOTALT

7 524 000

8 126 000

6 229 791,11

KAPITEL A4 02
A4 02 01

Samarbete mellan institutionerna, gemensamma tjänster och verksam
heter

A4 02 01 01 Interinstitutionella uttagningsprov

A4 02 01 02 Studier, undersökningar och samråd

A4 02 01 03 Utgifter för interna möten
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KAPITEL A4 03 — INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE FÖR UTBILDNING
KAPITEL A4 10 — RESERVER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL A4 03
A4 03 01

Europeiska förvaltningsskolan

A4 03 01 01 Utbildning i arbetsledning (management)
Icke-differentierade anslag

1 460 000

1 437 000

1 526 024,71

Icke-differentierade anslag

1 264 000

1 250 000

1 257 909,—

Icke-differentierade anslag

1 206 000

1 188 000

1 204 100,—

Artikel A4 03 01 – Totalt

3 930 000

3 875 000

3 988 033,71

KAPITEL A4 03 TOTALT

3 930 000

3 875 000

3 988 033,71

A4 03 01 02 Introduktionskurser

A4 03 01 03 Utbildning för certifiering

KAPITEL A4 10
A4 10 01

A4 10 02

Preliminära anslag
Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL A4 10 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning A4 – Totalt

26 776 000

30 993 000

27 138 816,29

TOTALSUMMA

26 776 000

30 993 000

27 138 816,29

Reserv för oförutsedda utgifter
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AVDELNING A4
EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)
KAPITEL A4 01 — ADMINISTRATIVEA UTGIFTER

A4 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst
Anslag 2011

Anslag 2010

10 014 000

Genomförande 2009

9 914 000

9 805 102,59

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 korri
geringskoefficienter 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.
— Effekter av eventuella lönejusteringar som rådet beslutar om 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 sam
band med specialiserad utbildningspraktik inom nationella förvaltningar eller inom organisationer i medlemsstaterna eller i
tredjeland.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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II/1171
KOMMISSIONEN
EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN

KAPITEL A4 01 — ADMINISTRATIVEA UTGIFTER (forts.)

A4 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter

A4 01 02 01

Extern personal
Anslag 2011

Anslag 2010

1 563 000

Genomförande 2009

1 394 000

1 322 861,80

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader:
— Ersättning till kontraktsanställda (enligt avdelning IV i anställningsvillkoren), institutionens socialförsäkringssystem för kon
traktsanställda 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 tillhandahål
lande 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.
— Kostnader för eventuella anpassningar av löner som rådet godkänner under budgetåret.
— Utgifter för arbete som utförs av frilansöversättare och oberoende lingvister samt maskinskrivning eller annat arbete som
översättningstjänsten låter utföra utanför institutionen.
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.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
A4 01 02 11

Övriga förvaltningsutgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

729 000

Genomförande 2009

1 271 000

1 067 442,26

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader:
— Utgifter för resekostnader, dagtraktamenten vid tjänsteresor samt extra eller oförutsedda kostnader i samband med tjäns
teresor 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 infrastrukturen 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.
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KOMMISSIONEN
EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN
KAPITEL A4 01 — ADMINISTRATIVEA UTGIFTER (forts.)

A4 01 02 (forts.)
A4 01 02 11 (forts.)

— 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 upp
följning av utbildningen,
— 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 över
nattning 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.
— 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 rekryteringsbyrån när kom
missionens tolkar (tjänstemän, tillfälligt anställda och extraanställda) inte kan tjänstgöra.
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.
A4 01 03

Byggnader med tillhörande utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

3 001 000

Genomförande 2009

6 383 000

4 707 818,61

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, lagerutrym
men, 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.
— Underhållskostnader, beräknade på grundval av gällande avtal för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditionering m.m.,
utgifter för vissa regelbundet återkommande rengöringsarbeten, inköp av produkter för underhåll, rengöring, tvätt och kem
tvätt 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 europeiska institutionerna om de villkor [pris, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klau
suler] som var och en av dem har uppnått för liknande kontrakt).
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KOMMISSIONEN
EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN

KAPITEL A4 01 — ADMINISTRATIVEA UTGIFTER (forts.)

A4 01 03 (forts.)

— Kostnader för fysisk och materiell säkerhet för personer och egendom, särskilt avtal om bevakning av byggnader, 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 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 brandbekämpningsutrustning, utbyte
av brandvakters utrustning och kostnader för lagstadgade kontroller (innan byrån förnyar eller sluter ett kontrakt som över
stiger 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 personalmatsalar och restauranger,
— diverse verktyg till de verkstäder som underhåller byggnaderna,
— utrustning som erfordras för tjänstemän med funktionshinder,
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,
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EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN
KAPITEL A4 01 — ADMINISTRATIVEA UTGIFTER (forts.)

A4 01 03 (forts.)

— 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.
— Kostnader för flyttning av avdelningar och omgrupperingar samt hanteringskostnader (mottagande, lagring och utplace
ring) för utrustning, inventarier och kontorsmateriel.
— Utgifter för att förse byggnader med telekommunikationer, särskilt inköp, hyra, installation och underhåll av telefoncen
traler och telefonväxlar, system för ljudöverföring och videokonferenser, intern och mobil telefoni, samt utgifter för data
nät (utrustning och underhåll) och anknytande tjänster (förvaltning, stödfunktioner, dokumentation, installation
och flyttningar).
— Inköp, förhyrning eller leasing av datautrustning, bl.a. datorer, terminaler, mikrodatorer, kringutrustning, överföringsut
rustning samt programvara som krävs för deras drift.
— Inköp, förhyrning eller leasing av utrustning för återgivning av informationen i tryckt form, exempelvis skrivare, telefax
apparater, 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 pro
gramvara, allmän utbildning vad gäller databehandling, prenumerationer på teknisk dokumentation i tryckt eller elektro
nisk 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 datorutrustning, kostnader för använd
ning, 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 sammanslutningar, kostnader för
upptagande i telefonkataloger.
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 särdirek
tivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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KOMMISSIONEN
EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN

KAPITEL A4 01 — ADMINISTRATIVEA UTGIFTER (forts.)

A4 01 50

Personalpolitik och förvaltning
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

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 efterlevande som
befinner sig i särskilt svåra omständigheter.
— Bidrag från byrån till rekreationscentret, kultur- och idrottsverksamhet samt initiativ för att främja sociala kontakter mel
lan 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.
— 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 bosättningseller ursprungslandet har uttömts, ska detta anslag täcka alla nödvändiga utgifter, förutom läkarvårdskostnader, som är en följd
av funktionshinder och som är vederbörligen bestyrkta.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
A4 01 51

Infrastrukturpolitik och förvaltning
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

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 2011

Anslag 2010

15 000

Genomförande 2009

30 000

17 766,21

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka framställning och utveckling av byråns intranät såsom en del av kommissionens nät (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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KOMMISSIONEN
EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN

KAPITEL A4 02 — SAMARBETE MELLAN INSTUTIONERNA, GEMENSAMMA TJÄNSTER OCH VERKSAMHETER

A4 02 01

Samarbete mellan institutionerna, gemensamma tjänster och verksamheter
Anmärkningar
Som ett led i sitt utvecklingsprogram har Epso moderniserat sina urvalsmetoder i syfte att tillgodose institutionernas nuvarande
och framtida behov på ett mer kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt genom att
— förbättra planeringen av uttagsproven för att välja ut rätt personal vid rätt tidpunkt och att optimera användningen av
reservlistorna,
— minska längden på urvalsprocessen,
— avsevärt förbättra kvaliteten på urvalsprocessen så att institutionerna kan rekrytera de bästa möjliga anställda för en livs
lång karriär genom att välja ut kandidater på basis av de kompetenser som behövs för arbetet och genom att professiona
lisera uttagningskommittéernas arbete,
— skapa en positiv och modern image för institutionerna som arbetsgivare så att institutionerna kan dra till sig de bästa möj
liga anställda med tanke på den alltmer konkurrensutsatta arbetsmarknaden,
— tillhandahålla alla hjälpmedel som behövs för att funktionshindrade sökande ska kunna delta.
Rättslig grund
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).

A4 02 01 01

Interinstitutionella uttagningsprov
Anslag 2011

Anslag 2010

7 409 000

Genomförande 2009

8 003 000

6 138 391,11

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med anordnandet av olika uttagningsprov.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
200 000 EUR.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III.

A4 02 01 02

Studier, undersökningar och samråd
Anslag 2011

Anslag 2010

100 000

Genomförande 2009

100 000

68 400,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för särskilda undersökningar och samråd som enligt avtal ombesörjs av högt kvalifice
rade 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 prenumerationer hos särskilda
forskningsinstitutioner.
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KOMMISSIONEN
EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN

KAPITEL A4 02 — SAMARBETE MELLAN INSTUTIONERNA, GEMENSAMMA TJÄNSTER OCH VERKSAMHETER (forts.)

A4 02 01 (forts.)

A4 02 01 03

Utgifter för interna möten
Anslag 2011

Anslag 2010

15 000

Genomförande 2009

23 000

23 000,00

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.
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 uppfölj
ning 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 uni
versitet på detta område i syfte att utbyta erfarenhet, fastställa exempel på god förvaltningssed och samarbete för utveck
ling 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 över
nattning 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 multimediaprodukter.
— Utbildningsmateriel.
Rättslig grund
Beslut 2005/119/EG av generalsekreterarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, domstolens justitiesekreterare,
generalsekreterarna vid revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén 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 2011

Anslag 2010

1 460 000

Genomförande 2009

1 437 000

1 526 024,71

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utbildning av tjänstemän och övriga anställda i arbetsledningsteknik (kvalitet
och personalförvaltning, strategi).
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
145 000 EUR.
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KOMMISSIONEN
EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN
KAPITEL A4 03 — INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE FÖR UTBILDNING (forts.)

A4 03 01 (forts.)

A4 03 01 02

Introduktionskurser
Anslag 2011

Anslag 2010

1 264 000

Genomförande 2009

1 250 000

1 257 909,00

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 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
14 000 EUR.
A4 03 01 03

Utbildning för certifiering
Anslag 2011

Anslag 2010

1 206 000

Genomförande 2009

1 188 000

1 204 100,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för förberedande utbildning av tjänstemän för erhållande av ett intyg om deras lämp
lighet som handläggare, för en eventuell övergång till en högre personalkategori.
KAPITEL A4 10 — RESERVER

A4 10 01

Preliminära anslag
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Anslagen i denna artikel är endast preliminära och får bara användas efter det att de har överförts till andra budgetposter i enlig
het med budgetförordningens bestämmelser.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
A4 10 02

Reserv för oförutsedda utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—
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KOMMISSIONEN
BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR

INKOMSTER

AVDELNING 4
DIVERSE UNIONSSKATTER OCH UNIONSAVGIFTER
KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR
KAPITEL 4 1 — BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMET
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 4 0
400

Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga
anställda

403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till tjänstemän och övriga
anställda i aktiv tjänst

404

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna till tjänstemän och
övriga anställda i aktiv tjänst

215 000

191 000

175 425,86

KAPITEL 4 0 TOTALT

1 372 000

1 325 000

1 289 601,63

2 591 181

2 073 000

2 492 654,80

KAPITEL 4 1 TOTALT

2 591 181

2 073 000

2 492 654,80

Avdelning 4 – Totalt

3 963 181

3 398 000

3 782 256,43

1 157 000
p.m.

1 134 000
p.m.

1 114 175,77
0,—

KAPITEL 4 1
410

Personalens avgifter till pensionssystemet

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/1181

KOMMISSIONEN
BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR

AVDELNING 4
DIVERSE UNIONSSKATTER OCH UNIONSAVGIFTER
KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

400

Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1 157 000

Budgetåret 2009

1 134 000

1 114 175,77

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
Tjänsteföreskrifter 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 Euro
peiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).
Referensrättsakter
Protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12.
403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

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 vid Europeiska unionen.
404

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna till tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

215 000

Budgetåret 2009

191 000

Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

175 425,86
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KOMMISSIONEN
BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR

KAPITEL 4 1 — BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMET

410

Personalens avgifter till pensionssystemet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

2 591 181

Budgetåret 2009

2 073 000

2 492 654,80

Anmärkningar
Dessa inkomster omfattar alla de avgifter som varje månad dras från lönerna för de anställda vid byrån enligt artikel 83.2 i tjäns
teföreskrifterna och ska användas för att finansiera pensionssystemet.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
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KOMMISSIONEN
BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR

AVDELNING 6
BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER SAMT INKOMSTER
KAPITEL 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

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,—

Rubrik

Budgetåret 2009

KAPITEL 6 6
660

Andra bidrag och återbetalningar

6600

Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för att täcka särskilda
utgifter

TOTALSUMMA

3 963 181

3 398 000

3 782 256,43
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KOMMISSIONEN
BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR

AVDELNING 6
BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER SAMT INKOMSTER
KAPITEL 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

660

Andra bidrag och återbetalningar

6600

Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för att täcka särskilda utgifter
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna punkt är, i enlighet med artikel 18 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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KOMMISSIONEN
BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR

UTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

A5

BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH UTBETALNING AV
INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR

A5 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

35 102 000

33 728 000

A5 10

RESERVER

p.m.

p.m.

Avdelning A5 – Totalt

35 102 000

33 728 000

39 423 954,52

TOTALSUMMA

35 102 000

33 728 000

39 423 954,52

39 423 954,52
0,—
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KOMMISSIONEN
BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR

AVDELNING A5
BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH UTBETALNING AV INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR
KAPITEL A5 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER
KAPITEL A5 10 — RESERVER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL A5 01
A5 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst

A5 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter

16 800 000

16 158 000

16 483 794,—

Icke-differentierade anslag

8 478 000

7 910 000

12 655 038,31

Icke-differentierade anslag

231 000

284 000

133 290,—

Artikel A5 01 02 – Totalt

8 709 000

8 194 000

12 788 328,31

Icke-differentierade anslag

9 593 000

9 376 000

10 151 832,21

Icke-differentierade anslag

A5 01 02 01 Extern personal

A5 01 02 11 Övriga förvaltningsutgifter

A5 01 03

A5 01 50

A5 01 51

A5 01 60

Byggnader med tillhörande utgifter
Personalpolitik och förvaltning
Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

35 102 000

33 728 000

p.m.

p.m.

0,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL A5 10 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning A5 – Totalt

35 102 000

33 728 000

39 423 954,52

TOTALSUMMA

35 102 000

33 728 000

39 423 954,52

Infrastrukturpolitik och förvaltning
Utgifter för dokumentation och böcker

KAPITEL A5 01 TOTALT

0,—
39 423 954,52

KAPITEL A5 10
A5 10 01

Preliminära anslag
Icke-differentierade anslag

A5 10 02

Reserver för oförutsedda utgifter
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KOMMISSIONEN
BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR

AVDELNING A5
BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH UTBETALNING AV INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR
KAPITEL A5 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER

A5 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst
Anslag 2011

Anslag 2010

16 800 000

Genomförande 2009

16 158 000

16 483 794,00

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 korri
geringskoefficienter 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 för
flyttas 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.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
A5 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter

A5 01 02 01

Extern personal
Anslag 2011

Anslag 2010

8 478 000

Genomförande 2009

7 910 000

12 655 038,31

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader:
— Ersättning till kontraktsanställda (enligt avdelning IV i anställningsvillkoren), institutionens socialförsäkringssystem för kon
traktsanställda 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.
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KOMMISSIONEN
BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR
KAPITEL A5 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)

A5 01 02 (forts.)
A5 01 02 01 (forts.)

— Utgifter för personal som omfattas av kontrakt om tekniska och administrativa tjänster, tillfälligt stöd och tillhandahål
lande 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.
— Alla anpassningar av löner som rådet godkänner under budgetåret.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 4 000 000 EUR.
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.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

A5 01 02 11

Övriga förvaltningsutgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

231 000

Genomförande 2009

284 000

133 290,00

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader:
— Utgifter för resekostnader, dagtraktamenten vid tjänsteresor samt extra eller oförutsedda kostnader i samband med tjäns
teresor 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 infrastrukturen i institutionernas
lokaler eller kontoren utanför gemenskapen (ersättning till experter ska fastställas 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 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.
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KOMMISSIONEN
BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR
KAPITEL A5 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)

A5 01 02 (forts.)
A5 01 02 11 (forts.)

— 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 upp
följning av utbildningen,
— 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 över
nattning 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 multimediaprodukter.
— Finansiering av undervisningsmaterial.
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.
A5 01 03

Byggnader med tillhörande utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

9 593 000

Genomförande 2009

9 376 000

10 151 832,21

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 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.
— Underhållskostnader, beräknade på grundval av gällande avtal för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditionering m.m.;
utgifter för vissa regelbundet återkommande rengöringsarbeten, inköp av produkter för underhåll, rengöring, tvätt och kem
tvätt 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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KOMMISSIONEN
BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR
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 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 institutionerna om de villkor [pris, valuta, indexregle
ring, 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 brandbekämpningsutrustning, utbyte
av brandvakters utrustning och kostnader för lagstadgade kontroller (innan byrån förnyar eller sluter ett kontrakt som över
stiger 300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra institutionerna om de villkor [pris, valuta, index
reglering, 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 nödvän
digt 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 utplace
ring) för utrustning, inventarier och kontorsmateriel.
— Utgifter för att förse byggnader med telekommunikationer, särskilt inköp, förhyrning, installation och underhåll av tele
foncentraler 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, överföringsut
rustning samt programvara som krävs för deras drift.
— Inköp, förhyrning eller leasing av utrustning för återgivning av informationen i tryckt form, exempelvis skrivare, telefax
apparater, 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.
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KOMMISSIONEN
BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR
KAPITEL A5 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)

A5 01 03 (forts.)

— 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 pro
gramvara, allmän utbildning vad gäller databehandling, prenumerationer på teknisk dokumentation i tryckt eller elektro
nisk 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 datorutrustning, kostnader för använd
ning, underhåll och utveckling av programvara 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 särdirek
tivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

A5 01 50

Personalpolitik och förvaltning
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka:
— Bidrag från byrån till rekreationscentret, kultur- och idrottsverksamhet samt initiativ för att främja sociala kontakter mel
lan 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 bosättningseller ursprungslandet har uttömts, ska detta anslag täcka alla nödvändiga utgifter, förutom läkarvårdkostnader, som är en följd
av funktionshinder och som är vederbörligen bestyrkta.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
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KOMMISSIONEN
BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR
KAPITEL A5 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)

A5 01 51

Infrastrukturpolitik och förvaltning
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

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.
A5 01 60

Utgifter för dokumentation och böcker
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för genomförande och utformning av kommissionens intranät (Intracomm), abonne
mang 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 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Anslagen i detta kapitel är endast preliminära och får bara användas efter det att de överförts till andra budgetposter i enlighet
med budgetförordningens bestämmelser.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
A5 10 02

Reserver för oförutsedda utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—
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KOMMISSIONEN
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KOMMISSIONEN
INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN I BRYSSEL

INKOMSTER

AVDELNING 4
DIVERSE UNIONSSKATTER OCH UNIONSAVGIFTER
KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR
KAPITEL 4 1 — BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMEN
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 4 0
400

Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga
anställda

403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till tjänstemän och övriga
anställda i aktiv tjänst

404

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna till tjänstemän och
övriga anställda i aktiv tjänst

410 000

278 000

282 965,04

KAPITEL 4 0 TOTALT

2 848 000

2 109 000

2 256 384,42

5 052 000

3 422 000

4 134 507,66

KAPITEL 4 1 TOTALT

5 052 000

3 422 000

4 134 507,66

Avdelning 4 – Totalt

7 900 000

5 531 000

6 390 892,08

2 438 000
p.m.

1 831 000
p.m.

1 973 419,38
0,—

KAPITEL 4 1
410

Personalens avgifter till pensionssystemet
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KOMMISSIONEN
INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN I BRYSSEL

AVDELNING 4
DIVERSE UNIONSSKATTER OCH UNIONSAVGIFTER
KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

400

Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

2 438 000

Budgetåret 2009

1 831 000

1 973 419,38

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
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 Euro
peiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).
Referensrättsakter
Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12.
403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

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
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i den version som var ikraft fram till
den 15 december 2003.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
404

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna till tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

410 000

Budgetåret 2009

278 000

Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
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KOMMISSIONEN
INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN I BRYSSEL

KAPITEL 4 1 — BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMEN

410

Personalens avgifter till pensionssystemet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

5 052 000

Budgetåret 2009

3 422 000

4 134 507,66

Anmärkningar
Dessa inkomster omfattar alla de avgifter som varje månad dras från lönerna för de anställda vid byrån enligt artikel 83.2 i tjäns
teföreskrifterna och ska användas för att finansiera pensionssystemet.
Referensrättsakter
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
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KOMMISSIONEN
INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN I BRYSSEL

AVDELNING 6
BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER OCH INTÄKTER
KAPITEL 6 6 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR
Artikel
Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 6 6
660

Övriga bidrag och återbetalningar

6600

Övriga bidrag och återbetalningar som avsatts för att täcka särskilda utgif
ter

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

7 900 000

5 531 000

6 390 892,08
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KOMMISSIONEN
INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN I BRYSSEL

AVDELNING 6
BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER OCH INTÄKTER
KAPITEL 6 6 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

660

Övriga bidrag och återbetalningar

6600

Övriga bidrag och återbetalningar som avsatts för att täcka särskilda utgifter
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna punkt är, i enlighet med artikel 18 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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KOMMISSIONEN
INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN I BRYSSEL

UTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

A6

INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN – BRYSSEL

A6 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

68 880 000

67 343 000

A6 10

RESERVER

p.m.

p.m.

Avdelning A6 – Totalt

68 880 000

67 343 000

65 401 973,88

TOTALSUMMA

68 880 000

67 343 000

65 401 973,88

65 401 973,88
0,—
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KOMMISSIONEN
INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN I BRYSSEL

AVDELNING A6
INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN – BRYSSEL
KAPITEL A6 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER
KAPITEL A6 10 — RESERVER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL A6 01
A6 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst

A6 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter

34 339 000

32 903 000

31 266 724,91

Icke-differentierade anslag

21 519 000

21 009 000

20 861 436,52

Icke-differentierade anslag

466 000

460 000

445 329,85

Artikel A6 01 02 – Totalt

21 985 000

21 469 000

21 306 766,37

Icke-differentierade anslag

12 556 000

12 971 000

12 828 482,60

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

68 880 000

67 343 000

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL A6 10 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning A6 – Totalt

68 880 000

67 343 000

65 401 973,88

TOTALSUMMA

68 880 000

67 343 000

65 401 973,88

Icke-differentierade anslag

A6 01 02 01 Extern personal

A6 01 02 11 Övriga administrativa utgifter

A6 01 03

A6 01 50

A6 01 51

A6 01 60

Byggnader med tillhörande utgifter
Personalpolitik och förvaltning
Infrastrukturpolitik och förvaltning
Utgifter för dokumentation och bibliotek

KAPITEL A6 01 TOTALT

0,—
65 401 973,88

KAPITEL A6 10
A6 10 01

Preliminära anslag

A6 10 02

Reserv för oförutsedda utgifter
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KOMMISSIONEN
INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN I BRYSSEL

AVDELNING A6
INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN – BRYSSEL
KAPITEL A6 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER

A6 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst
Anslag 2011

Anslag 2010

34 339 000

Genomförande 2009

32 903 000

31 266 724,91

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 korri
geringskoefficienter 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 för
flyttas 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.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
840 000 EUR.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
A6 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter

A6 01 02 01

Extern personal
Anslag 2011

Anslag 2010

21 519 000

Genomförande 2009

21 009 000

20 861 436,52

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader:
— Ersättning till kontraktsanställda (enligt avdelning IV i anställningsvillkoren), institutionens socialförsäkringssystem för kon
traktsanställda enligt avdelning IV och kostnaderna för korrigeringskoefficienter som tillämpas på ersättning till sådan
personal.
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KOMMISSIONEN
INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN I BRYSSEL
KAPITEL A6 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)

A6 01 02 (forts.)
A6 01 02 01 (forts.)

— 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 tillhandahål
lande 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 som beslutas av rådet under budgetåret.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till
4 855 000 EUR.
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.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

A6 01 02 11

Övriga administrativa utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

466 000

Genomförande 2009

460 000

445 329,85

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 kon
toren utanför gemenskapen (ersättning till experter ska fastställas på grundval av kommissionens beslut).
— Kostnader för förfriskningar och eventuellt en lätt måltid vid 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 juri
diska personer) om byrån inte har personal som är tillgänglig och lämplig för att utföra sådana undersökningar.
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KOMMISSIONEN
INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN I BRYSSEL
KAPITEL A6 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)

A6 01 02 (forts.)
A6 01 02 11 (forts.)

— 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 upp
följning 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.
— Utgifter för det praktiska anordnandet av kurser, för lokaler, transporter, måltider och uppehälle för deltagarna när över
nattning 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.
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.
A6 01 03

Byggnader med tillhörande utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

12 556 000

Genomförande 2009

12 971 000

12 828 482,60

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka 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 återkom
mande rengöringsarbeten, inköp av produkter för underhåll, rengöring, tvätt och kemtvätt m.m. samt för målning, repa
rationer 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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KOMMISSIONEN
INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN I BRYSSEL
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 över
stiger 300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra institutionerna om de villkor [pris, valuta, index
reglering, 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 över
stiger 300 000 EUR ska den för att minska utgifterna rådfråga de andra institutionerna om de villkor [pris, valuta, index
reglering, 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 nöd
vändigt 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 telefoncen
traler och telefonväxlar, system för ljudöverföring och videokonferenser, intern och mobil telefoni, samt utgifter för data
nät (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, överfö
ringsutrustning samt programvara som krävs för deras drift.
— 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.
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A6 01 03 (forts.)

— 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 datorutrustning, 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 enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 270 000 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 särdirek
tivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
A6 01 50

Personalpolitik och förvaltning
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka:
— Bidrag från byrån till rekreationscentret, kultur- och idrottsverksamhet samt initiativ för att främja sociala kontakter mel
lan 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 bosättningseller ursprungslandet har uttömts, ska detta anslag täcka alla nödvändiga utgifter, förutom läkarvårdskostnader, som är en följd
av funktionshinder och som är vederbörligen bestyrkta.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
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A6 01 51

Infrastrukturpolitik och förvaltning
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande kostnader:
— Driftskostnader för restauranger, kafeterior och matsalar, särskilt underhåll av inventarier.
— 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.
A6 01 60

Utgifter för dokumentation och bibliotek
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att utarbeta och utveckla kommissionens intranet (Intracomm), framställning av
veckopublikationen Commission en direct, abonnemang för nyhetsförmedling via bildskärm, bindningskostnader och övriga kost
nader som krävs för att bevara referensverk och tidskrifter, kostnader för prenumeration på tidningar och facktidskrifter, offi
ciella 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 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Anslagen i denna artikel är endast preliminära och får bara användas efter det att de överförts till andra budgetposter i enlighet
med budgetförordningens bestämmelser.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
A6 10 02

Reserv för oförutsedda utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—
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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

Budgetåret 2011

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 4 0
400

Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga
anställda

403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till tjänstemän och övriga
anställda i aktiv tjänst

404

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna till tjänstemän och
andra anställda i aktiv tjänst

139 000

120 000

107 866,77

KAPITEL 4 0 TOTALT

998 000

939 000

895 746,31

1 516 000

1 392 000

1 399 337,31

KAPITEL 4 1 TOTALT

1 516 000

1 392 000

1 399 337,31

Avdelning 4 – Totalt

2 514 000

2 331 000

2 295 083,62

859 000
p.m.

819 000
p.m.

787 879,54
0,—

KAPITEL 4 1
410

Personalens avgifter till pensionssystemet
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AVDELNING 4
DIVERSE UNIONSSKATTER OCH UNIONSAVGIFTER
KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

400

Inkomster från skatt på löner och ersättningar till tjänstemän och övriga anställda
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

859 000

Budgetåret 2009

819 000

787 879,54

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
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 Euro
peiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).
Referensrättsakter
Protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12.
403

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

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 den version som var i kraft fram till
den 15 december 2003.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
404

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna till tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

139 000

Budgetåret 2009

120 000

Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
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KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

410

Personalens avgifter till pensionssystemet
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1 516 000

Budgetåret 2009

1 392 000

1 399 337,31

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
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 INKOMSTER
KAPITEL 6 6 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR
Artikel
Punkt

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

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,—

Rubrik

Budgetåret 2009

KAPITEL 6 6
660

Övriga bidrag och återbetalningar

6600

Övriga bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål

TOTALSUMMA

2 514 000

2 331 000

2 295 083,62
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AVDELNING 6
BIDRAG TILL UNIONSPROGRAM, ÅTERBETALNING AV UTGIFTER OCH INKOMSTER
KAPITEL 6 6 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

660

Övriga bidrag och återbetalningar

6600

Övriga bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål
Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

p.m.

p.m.

Budgetåret 2009

0,—

Anmärkningar
Denna punkt är, i enlighet med artikel 18 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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KOMMISSIONEN
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UTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)
Avdelning
Kapitel

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

A7

INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN – LUXEMBURG

A7 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

25 072 000

24 430 000

A7 10

RESERVER

p.m.

p.m.

Avdelning A7 – Totalt

25 072 000

24 430 000

23 500 433,83

TOTALSUMMA

25 072 000

24 430 000

23 500 433,83

23 500 433,83
0,—
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AVDELNING A7
INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN – LUXEMBURG
KAPITEL A7 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER
KAPITEL A7 10 — RESERVER
Artikel
Punkt

Anslag 2011

Rubrik

Anslag 2010

Genomförande 2009

KAPITEL A7 01
A7 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst

A7 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter

12 779 000

11 944 000

12 115 607,03

Icke-differentierade anslag

6 099 000

6 335 000

5 407 728,88

Icke-differentierade anslag

445 000

451 000

420 085,97

Artikel A7 01 02 – Totalt

6 544 000

6 786 000

5 827 814,85

Icke-differentierade anslag

5 749 000

5 700 000

5 557 011,95

Icke-differentierade anslag

A7 01 02 01 Extern personal

A7 01 02 11 Övriga administrativa utgifter

A7 01 03

A7 01 50

A7 01 51

A7 01 60

Byggnader med tillhörande utgifter
Personalpolitik och förvaltning
Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

25 072 000

24 430 000

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL A7 10 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning A7 – Totalt

25 072 000

24 430 000

23 500 433,83

TOTALSUMMA

25 072 000

24 430 000

23 500 433,83

Infrastrukturpolitik och förvaltning
Utgifter för dokumentation och bibliotek

KAPITEL A7 01 TOTALT

0,—
23 500 433,83

KAPITEL A7 10
A7 10 01

Preliminära anslag

A7 10 02

Reserv för oförutsedda utgifter
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KOMMISSIONEN
INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN I LUXEMBURG

AVDELNING A7
INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN – LUXEMBURG
KAPITEL A7 01 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER

A7 01 01

Utgifter för personal i aktiv tjänst
Anslag 2011

Anslag 2010

12 779 000

Genomförande 2009

11 944 000

12 115 607,03

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 bibehålla pensionsrät
tigheter 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 korri
geringskoefficienter 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.
— Alla anpassningar av löner som rådet godkänner under budgetåret.
Rättslig grund
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.
Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
A7 01 02

Extern personal och andra administrativa utgifter

A7 01 02 01

Extern personal
Anslag 2011

Anslag 2010

6 099 000

Genomförande 2009

6 335 000

5 407 728,88

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter:
— Löner till kontraktsanställda (enligt avdelning IV i anställningsvillkoren), socialförsäkring för kontraktsanställda som anges
i avdelning IV samt effekter av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda.
— Utgifter (löner, försäkringar etc.) för inhyrd personal och övriga privaträttsliga avtal för extern personal.
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— Personalutgifter ingående i uppdragsavtal om tekniska och administrativa tjänster, tillfälligt stöd och tillhandahållande av
intellektuella tjänster.
— Utgifter i samband med utplacering och tillfällig utnämning till byråns enheter av nationella tjänstemän eller andra exper
ter, samt utgifter som uppstår till följd av att tjänstemän ställs till förfogande för nationella förvaltningar eller internatio
nella organisationer.
— Kostnader för alla anpassningar av löner som rådet godkänner under budgetåret.
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.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
A7 01 02 11

Övriga administrativa utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

445 000

Genomförande 2009

451 000

420 085,97

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter:
— Utgifter för resekostnader, dagtraktamenten vid tjänsteresor samt extra eller oförutsedda kostnader i samband med tjäns
teresor 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, 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 kon
toren utanför unionen (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 juri
diska 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 upp
följning 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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INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN I LUXEMBURG
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 över
nattning 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.
— Undervisningsmateriel.
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.

A7 01 03

Byggnader med tillhörande utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

5 749 000

Genomförande 2009

5 700 000

5 557 011,95

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, lagerutrym
men, 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.
— 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 byggnader, 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).
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— 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 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.
— 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, utplacering) för
utrustning, inventarier och kontorsmateriel.
— Utgifter för att förse byggnader med telekommunikationer, särskilt inköp, hyra, installation och underhåll av telefoncen
traler och telefonväxlar, system för ljudöverföring och videokonferenser, intern och mobil telefoni, samt utgifter för data
nät (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 mjuk
vara som behövs.
— Inköp, hyra eller leasing samt underhåll av utrustning för reproduktion och arkivering av information på papper, t.ex. skri
vare, 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.
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— 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 pro
gramvara, prenumerationer på teknisk dokumentation i tryckt eller elektronisk form m.m., extern personal med driftsan
svar, 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.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 375 000 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 särdirek
tivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 156, 21.6.1990, s. 14).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
A7 01 50

Personalpolitik och förvaltning
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka:
— Bidrag från byrån till rekreationscentret, kultur- och idrottsverksamhet samt initiativ för att främja sociala kontakter mel
lan 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 bosättningseller ursprungslandet har uttömts, ska detta anslag täcka alla nödvändiga utgifter, förutom sjukvårdkostnader, 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.
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A7 01 51

Infrastrukturpolitik och förvaltning
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— löpande administrativa utgifter och utgifter för ombyggnad av utrustning och materiel i restauranger, matsalar och
kafeterior,
— utgifter som ska belasta byrån vad gäller skadestånd samt utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar, och utgifter i sam
band med vissa fall då, av rättviseskäl, ersättning bör utbetalas utan att man för den sakens skull kan härleda någon rättslig
grund för det.
A7 01 60

Utgifter för dokumentation och bibliotek
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka framställning och utveckling av kommissionens intranät (Intracomm), abonnemang på nyhets
förmedling 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 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—

Anmärkningar
Anslagen i denna artikel är endast preliminära och får bara användas efter det att de överförts till andra budgetposter i enlighet
med budgetförordningens bestämmelser.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
A7 10 02

Reserv för oförutsedda utgifter
Anslag 2011

Anslag 2010

p.m.

p.m.

Genomförande 2009

0,—
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Kommissionen
Administration
2011

2010
Fasta tjänster

Tjänstegrupp och grad

Fasta tjänster

Tillfälliga
tjänster

AD 16

24

AD 15

190

22

AD 14

484

32

AD 13

1 452

AD 12

2 042

54

Tillfälliga tjänster

Kommissionen
efter överföring
till utrikestjänsten

Ska överföras till
utrikestjänsten

24

9

190

36

22
32

510

47

1 013

77

2 142

229

Kommissionen
efter överföring
till utrikestjänsten

54

456

62

880

99

62

AD 10

1 055

11

814

38

11

AD 9

624

845

47

AD 8

724

495

10

AD 7

913

804

58

AD 6

905

859

8

AD 5

1 886

1 993

42

10 569

700

139

11

20

128

19

AD totalt

10 755

183

2

1
183

AST 11

156

AST 10

143

AST 9

570

459

37

AST 8

510

12

645

38

12

AST 7

1 129

28

1 151

69

28

AST 6

939

39

961

81

39

AST 5

1 198

42

1 292

73

42

807

20

949

78

20

AST 3

950

9

844

27

9

AST 2

495

13

571

26

13

AST 1

1 238

1 141

52

8 135

183

8 280

Totalsumma ( ) ( )

18 890

366

18 849 ( )

1

2

Totalt antal anställda

19 256

511
3

3

20

AST 4

AST totalt

1
1

AD 11

2

Ska överföras till
utrikestjänsten

1 211 ( )
4

183

0

366

3

20 429

(1) Varav fasta tjänster i försörjningsbyrån: 2 AD 14, 3 AD 12, 1 AD 11, 2 AD 10, 1 AST 10, 2 AST 8, 1 AST 7, 9 AST 6, 1 AST 5 och 2 AST 3. Tjänsten som general
direktör för försörjningsbyrån ska innehas av en tjänsteman i lönegrad AD 15 (personlig inplacering), tjänsten som biträdande generaldirektör för byrån ska innehas av
en tjänsteman i lönegrad AD 14, vilka båda utnämnts enligt artikel 53 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.
(2) I tjänsteförteckningen har följande tjänster tillsatts med personlig inplacering i följande lönegrader: 25 AD 15 blir AD 16, 21 AD 14 blir AD 15, 13 AD 11 blir AD 14,
1 AST 8 blir AST 10.
(3) I tjänsteförteckningen har följande tjänster tillsatts med personlig inplacering i följande lönegrader: 25 AD 15 blir AD 16, 21 AD 14 blir AD 15, 13 AD 11 blir AD 14,
1 AST 8 blir AST 10.
(4) I tjänsteförteckningen har följande tjänster tillsatts med personlig inplacering i följande lönegrader: 2 AD 15 blir AD 16, 3 AD 14 blir AD 15 och 1 AD 13 blir AD 14.
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Forskning och teknisk utveckling – Gemensamma forskningscentret
2011

Tjänstegrupp och grad

2010
Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

AD 16 (1)

2

2

AD 15

10

10

AD 14

38

36

AD 13

129

90

AD 12

306

266

AD 11

34

115

AD 10

54

94

AD 9

50

50

AD 8

86

46

AD 7

59

25

AD 6

91

125

AD 5

28

28

AD totalt

887

887

AST 11

35

27

AST 10

48

56

AST 9

129

76

AST 8

117

154

AST 7

143

159

AST 6

119

119

AST 5

120

120

AST 4

79

124

AST 3

176

151

AST 2

35

35

AST 1

68

48

AST totalt

1 069

1 069

Totalsumma

1 956

1 956

Totalt antal anställda

1 956

( ) Varav en tjänsteman åtnjuter de förmåner som anges i artikel 93 i tjänsteföreskrifterna.
1

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

1 956
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Forskning och teknisk utveckling – Indirekta åtgärder
2011

Tjänstegrupp och grad

2010
Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Fasta tjänster

AD 16

1

1

AD 15

19

19

AD 14

54

54

AD 13

131

91

AD 12

322

352

AD 11

202

212

AD 10

63

73

AD 9

51

51

AD 8

48

38

AD 7

38

38

AD 6

119

119

AD 5

41

36

1 089

1 084

AST 11

AD totalt

6

6

AST 10

32

32

AST 9

27

27

AST 8

79

79

AST 7

98

98

AST 6

108

113

AST 5

90

90

AST 4

163

163

AST 3

115

115

AST 2

29

29

AST 1

35

35

782

787

1 871

1 871

AST totalt
Totalsumma
Totalt antal anställda ( )
1

1 871

Tillfälliga tjänster

1 871

( ) I tjänsteförteckningen har följande tjänster tillsatts med personlig placering i följande lönegrader: 2 AD 15 blir AD 16, 1 AD 14 blir AD 15.
1
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Byråer
Publikationsbyrån (OP)
Publikationsbyrån
Tjänstegrupp och grad

2011

AD 16

2010
Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

1

Fasta tjänster

1

AD 15

3

3

AD 14

8

8

AD 13

1

1

AD 12

14

12

AD 11

11

13

AD 10

8

8

AD 9

5

5

AD 8

19

19

AD 7

4

4

AD 6

3

3

AD 5

29

29

106

106

AST 11

7

7

AST 10

40

40

AST 9

16

10

AST 8

47

46

AST 7

56

63

AST 6

83

83

AST 5

72

72

AST 4

83

59

AD totalt

AST 3

128

152

AST 2

32

32

AST 1

2

2

566

566

AST totalt

Tillfälliga tjänster

Totalsumma

672

672

Totalt antal anställda

672

672
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Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)
Tjänstegrupp och grad

2011

2010
Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

1

AD 15

2

2

3

AD 14

5

5

4

AD 13

6

5

AD 12

22

AD 11

23

AD 10

35

AD 9
AD 8
AD 7

10

8

AD 6

11

13

AD 5

1
1

20

19

21

27

1

1

32

1

10

19

11

1

14

1

11

15

15
AD totalt

AST 11

2

24

154

42

1

158

48

1

AST 10

8

16

8

AST 9

14

3

11

AST 8

18

14

17

4

AST 7

19

1

27

23

AST 6

14

4

19

1

AST 5

18

1

14

8

AST 4

22

18

AST 3

10

10

AST 2

17

13

AST 1

8

6

AST totalt

149

Totalsumma

303

Totalt antal anställda

384

(1) Det ackumulerade totala antalet fast och tillfälligt anställda får inte överstiga 384.

39

144

81

302

18

54
102
404 (1)
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II/1227
KOMMISSIONEN

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)
Europeiska rekryteringsbyrån
Tjänstegrupp och grad

2011

2010
Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16
AD 15

1

AD 14

1

1

1

AD 12

6

5

AD 11

7

5

AD 9

2

2

AD 8

4

4

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 13

AD 10

AD 5

4

6

26

25

AST 11

1

1

AST 10

2

2

AST 9

5

4

AST 8

9

9

AST 7

7

8

AD totalt

AST 6

9

10

AST 5

17

17

AST 4

11

11

AST 3

19

19

AST 2

7

7

AST 1

13

13

AST totalt

100

101

Totalsumma

126

Totalt antal anställda

1
127 (1)

1

126

1
127 (2)

(1) Varav fasta tjänster vid Europeiska förvaltningsskolan: 2 AD 12, 3 AD 11, 1 AD 8, 2 AST 9, 1 AST 8, 1 AST 7, 1 AST 4, 1 AST 3 och 3 AST 1.
(2) Varav fasta tjänster vid Europeiska förvaltningsskolan: 2 AD 12, 1 AD 11, 1 AD 8, 2 AD 7, 1 AST 9, 1 AST 8, 1 AST 7, 1 AST 6, 1 AST 4, 1 AST 3 och 3 AST 1.
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KOMMISSIONEN

Byrån för löneadministration och individuella ersättningar
Byrån för löneadministration och individuella ersättningar
Tjänstegrupp och grad

2011

2010
Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16
AD 15

1

1

AD 14

4

4

AD 13

1

1

AD 12

8

7

AD 11

4

3

AD 10

3

2

AD 9

2

2

AD 8

1

1

AD 7

2

2

AD 6

2

3

AD 5

4

6

32

32

AST 11

3

3

AST 10

18

18

AST 9

3

3

AST 8

22

22

AST 7

15

18

AST 6

51

53

AST 5

31

38

AST 4

8

17

AST 3

5

7

AST 2

3

3

159

182

AD totalt

AST 1
AST totalt
Totalsumma

191

214

Totalt antal anställda

191

214
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II/1229
KOMMISSIONEN

Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (OIB)
Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel
Tjänstegrupp och grad

2011

2010
Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16
AD 15

1

1

AD 14

8

8

AD 13

1

1

AD 12

12

11

AD 11

12

13

AD 10

2

2

AD 9

9

7

AD 8

3

5

AD 7

5

5

AD 6

2

2

AD 5

10

6

65

61

AST 11

2

2

AST 10

16

16

AST 9

7

4

AST 8

14

11

AST 7

22

19

AST 6

57

59

AST 5

75

79

AST 4

134

151

AST 3

49

58

AST 2

1

1

AD totalt

AST 1

1
AST totalt

377

401

Totalsumma

442

462

Totalt antal anställda

442

462

II/1230
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KOMMISSIONEN

Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL)
Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg
Tjänstegrupp och grad

2011

2010
Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16
AD 15

1

1

AD 14

3

3

AD 13

2

AD 12

5

5

AD 11

4

5

AD 10

4

5

AD 9
AD 8
AD 7

1

AD 6

3

AD 5
AD totalt

4

7

27

26

AST 11

2

AST 10

6

8

AST 8

7

7

AST 7

4

4

AST 6

17

17

AST 5

32

19

AST 4

43

57

AST 3

23

25

AST 2

1

1

AST totalt

135

138

Totalsumma

162

AST 9

AST 1

Totalt antal anställda

164
162

164

15.3.2011
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II/1231
KOMMISSIONEN

Byråer som inrättats av Europeiska unionen och som har juridisk personlighet
Decentraliserade organ
Decentraliserade organ – Företag
Europeiska kemikaliemyndigheten
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

9

3

9

AD 12

21

11

16

AD 11

26

20

22

AD 10

28

9

25

AD 9

36

16

34

AD 8

36

31

32

AD 7

51

20

46

AD 6

50

44

43

AD 5

52

35

59

311

191

288

AD totalt
AST 11
AST 10

1

AST 9

4

AST 8

7

5

7

AST 7

12

5

10

AST 6

19

9

17

AST 5

22

14

20

AST 4

28

19

27

AST 3

25

24

28

AST 2

15

14

14

AST 1

12

12

14

AST totalt

145

102

138

Totalsumma

456

293

426

Totalt antal anställda

456

1

293

426

II/1232
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KOMMISSIONEN

Europeiska byrån för GNSS
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

1

2

2

2

AD 10

3

1

3

AD 9

3

2

2

AD 8

6

4

5

AD 7

7

4

7

AD 6

2

3

3

AD 13
AD 12
AD 11

AD 5

1
AD totalt

24

18

23

AST 5

2

1

AST 4

1

1

2

AST 3

2

1

1

1

2

AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6

AST 2
AST 1

1
AST totalt

5

5

5

Totalsumma

29

23

28

Totalt antal anställda

29

23

28
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II/1233
KOMMISSIONEN

Decentraliserade organ – Sysselsättning och sociala frågor
Europeiska institutet för jämställdhet mellan könen
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga (1)

AD 16
AD 15
AD 14
AD 13

1

1

1

AD 12
AD 11

1

1

AD 10

1

1

AD 9

1

AD 8

4

2

AD 7

3

2

AD 6

1

AD 5

8

1

8

20

2

16

AD totalt

1

AST 11
AST 10
AST 9

1

AST 8

1

AST 7
AST 6

2

2

AST 5

3

3

AST 4

2

2

AST 3
AST 2
AST 1
AST totalt

7

Totalsumma

27

Totalt antal anställda

27

( ) Tjänster som godkänts genom den ursprungligen antagna budgeten för 2008.
1

9
2
2

25
25
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KOMMISSIONEN

Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15

1

AD 14

1

1

AD 13

1
1

2

2

AD 12

1

5

5

1

5

AD 11

1

5

1

2

1

5

AD 10

2

4

2

3

2

4

AD 9

3

1

AD 8

1

5

1

AD 7

2

7

1

AD 6

6

3

AD 5
AD totalt

2

3
1

5

2

7

5

1

6

1

8

42

6

30

3
1

6

8

42

AST 11
AST 10

2

AST 9

3

4

3

AST 8

4

2

6

AST 7

5

4

5

AST 6

1

9

13

9

AST 5

2

5

1

4

5

AST 4

2

7

2

3

2

7

AST 3

4

3

5

5

7

3

AST 2

2

AST 1

2

2

2

1

2

AST totalt

11

40

8

38

11

40

Totalsumma

19

82

14

68

19

82

Totalt antal anställda

101

82

101
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II/1235
KOMMISSIONEN

Europeiska arbetsmiljöbyrån
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

1

AD 13

1

AD 12

2

1

1

1

AD 11

1

2

2

AD 10

3

1

2

3

1

AD 9
AD 8

5

1

5

AD 7

10

4

8

AD 6

1

9

3

24

22

24

AD 5
AD totalt
AST 11
AST 10

1

1

AST 9

1

AST 8
AST 7

2

1

AST 6

1

2

AST 5

3

AST 4
AST 3

2

3

8

1

7

5

11

6

AST 2

1

AST 1

3
AST totalt

20

20

20

Totalsumma

44

42

44

Totalt antal anställda

44

42

44
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KOMMISSIONEN

Decentraliserade organ – Transport
Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16

1

AD 15

1

2

2

AD 14

8

3

6

AD 13

14

3

12

AD 12

30

21

26

AD 11

51

18

50

AD 10

64

15

55

AD 9

84

96

75

AD 8

94

63

104

AD 7

58

58

58

AD 6

38

55

55

AD 5

5

19

4

448

353

447

AD totalt
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7

5

3

AST 6

11

8

AST 5

27

3

24

AST 4

31

13

30

AST 3

28

37

29

AST 2

17

41

18

AST 1

7

13

11

AST totalt

126

107

123

Totalsumma

574

460

570

Totalt antal anställda

574 ( )
*

460

( ) Av 574 tjänster förblir antalet tjänster som finansieras av unionen oförändrat jämfört med 2010 (227 tjänster).
*

570
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II/1237
KOMMISSIONEN

Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15

1

AD 14

1

1

1
1

AD 13

1

3

2

1

3

AD 12

1

9

6

2

8

2

1

1

10

5

1

1

18

20

AD 11

11

AD 10

1

17

17

AD 9

22

AD 8

22

26

18

AD 7

22

25

23

AD 6

19

25

18

AD 5

10

9

10

AD totalt

3

137

3

118

5

129

AST 11
AST 10
AST 9

1

AST 8

1

1

1

1
1

1

AST 7

1

AST 6

3

1

3

AST 5

9

2

8

AST 4

17

14

15

AST 3

20

22

17

AST 2

11

12

13

AST 1

1

1

4

5

6

AST totalt

1

67

1

57

1

65

Totalsumma

4

204

4

175

6

194

Totalt antal anställda

208

179

200

II/1238
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KOMMISSIONEN

Europeiska järnvägsbyrån
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13
AD 12
AD 11

2

1

AD 10

14

5

11

AD 9

25

24

27

AD 8

19

23

20

AD 7

9

AD 6

27

18

22

AD 5

4

7

10

101

78

98

AST 8

2

1

2

AST 7

2

2

2

AST 6

1

AST 5

7

3

6

AST 4

6

7

5

AST 3

6

5

8

AST 2

10

7

9

AD totalt

6

AST 11
AST 10
AST 9

AST 1

1

9

11

8

AST totalt

43

35

41

Totalsumma

144

113

139

Totalt antal anställda

144

113

139
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II/1239
KOMMISSIONEN

Decentraliserade organ – Miljö
Europeiska miljöbyrån
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

AD 12

1

2

9

AD 11

11

8
1

1

9

10

11

AD 10

9

8

9

AD 9

8

7

8

AD 8

7

5

7

AD 7

6

6

6

AD 6

7

1

8

6

62

2

55

AD 5
AD totalt
AST 11

1
1

1

AST 10

1

61

1

1

3

2
3

1

2

4

1

8

AST 9

1

2

AST 8

1

8

2

3

AST 7

6

7

6

AST 6

8

11

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

13

14

AST 3

13

7

13

AST 2

4

3

4

AST 1

5

8

5

AST totalt

3

68

2

62

3

68

Totalsumma

4

130

4

117

4

129

Totalt antal anställda

134

121

133
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KOMMISSIONEN

Europeiska kemikaliemyndigheten – Bekämpningsmedel
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

9

3

9

AD 12

21

11

16

AD 11

26

20

22

AD 10

28

9

25

AD 9

36

16

34

AD 8

36

31

32

AD 7

51

20

46

AD 6

50

44

43

AD 5

52

35

59

311

191

288

AD totalt
AST 11
AST 10

1

AST 9

4

AST 8

7

5

7

AST 7

12

5

10

AST 6

19

9

17

AST 5

22

14

20

AST 4

28

19

27

AST 3

25

24

28

AST 2

15

14

14

AST 1

1

12

12

14

AST totalt

145

102

138

Totalsumma

456

293

426

Totalt antal anställda

456

293

426
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II/1241
KOMMISSIONEN

Decentraliserade organ – Informationssamhället och medier
Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15

1

1

1

3

3

3

AD 10

4

4

4

AD 9

7

7

7

AD 8

5

5

5

AD 7

9

8

9

29

28

29

AST 5

7

7

7

AST 4

1

1

1

AST 3

2

2

AST 2

3

3

5

AST 1

2

2

2

AST totalt

15

15

15

Totalsumma

44

43

44

AD 14
AD 13
AD 12
AD 11

AD 6
AD 5
AD totalt
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6

Totalt antal anställda

44

43

44
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KOMMISSIONEN

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation – Kontor
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

2

2

2

2

4

2

9

7

2

2

AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
AD totalt
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1

1

1

AST totalt

3

3

Totalsumma

12

10

Totalt antal anställda

12

10
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II/1243
KOMMISSIONEN

Decentraliserade organ – Havsfrågor och fiske
Gemenskapens kontrollorgan för fiske
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14

1

AD 13

1

1

1

AD 12

1

2

AD 9

2

AD 8

1

1
1

2

1

2

6

4

4

3

5

2

2

1

2

1

AD 11
AD 10

1

AD 7

1

1

AD 6

1

AD 5

1
AD totalt

4

16

1

1

1
1

1
7

11

1
6

14

AST 11

1

1

AST 10

6

5

AST 9

3

2

AST 8

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

3

6

2

3

1

1

1
1

5
3

1

2

AST 4
AST 3

1

AST 2

2

AST 1
AST totalt

0

33

1

25

2

31

Totalsumma

4

49

8

36

8

45

Totalt antal anställda

53

44

53
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SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN

Decentraliserade organ – den inre marknaden
Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten

Fasta

Tillfälliga

AD 16

—

1

1

1

AD 15

—

3

3

3

AD 14

19

20

12

18

Fasta

Tillfälliga

15

19

AD 13

19

2

12

2

16

2

AD 12

26

6

25

3

26

4

AD 11

22

12

30

8

26

11

AD 10

6

12

12

17

9

14

AD 9

3

6

7

AD 8

2

2

5

AD 7

4

—

AD 6

2

—

AD 5

—

—

103

64

AD totalt

7
2

3

3
5

3

96

64

100

64

AST 11

19

6

11

4

15

5

AST 10

17

4

16

3

16

3

AST 9

29

8

17

5

26

7

AST 8

43

13

36

10

40

11

AST 7

56

20

50

15

53

18

AST 6

69

25

62

25

66

25

AST 5

74

24

73

26

77

27

AST 4

38

8

62

24

50

23

AST 3

8

—

22

8

14

3

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST totalt

353

108

349

122

357

122

Totalsumma

456

172

445

186

457

186

Totalt antal anställda

628

2

631

643

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/1245
KOMMISSIONEN

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15

1

AD 14

1

AD 13
AD 12

3

AD 11

4

AD 10

4

AD 9

3

AD 8

7

AD 7

9

AD 6

9

AD 5

8
AD totalt

49

AST 11

1

AST 10

1

AST 9

2

AST 8
AST 7

1

AST 6
AST 5
AST 4
AST 3

2

AST 2

1

AST 1

1
AST totalt

9

Totalsumma

58

Totalt antal anställda

58

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

II/1246

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN

Europeiska bankmyndigheten
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15

1

AD 14

1

AD 13

1

AD 12

2

AD 11

4

AD 10

4

AD 9

6

AD 8

8

AD 7

4

AD 6

4

AD 5

3
AD totalt

38

AST 11
AST 10

1

AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5

2

AST 4

2

AST 3

1

AST 2

1

AST 1

1
AST totalt

8

Totalsumma

46

Totalt antal anställda

46

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/1247
KOMMISSIONEN

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15

1

AD 14

1

AD 13

1

AD 12

2

AD 11

4

AD 10

5

AD 9

5

AD 8

4

AD 7

5

AD 6

4

AD 5

6
AD totalt

38

AST 11
AST 10

1

AST 9

1

AST 8

1

AST 7

1

AST 6
AST 5
AST 4

1

AST 3

1

AST 2

1

AST 1

1
AST totalt

8

Totalsumma

46

Totalt antal anställda

46

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

II/1248

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN

Decentraliserade organ – Utbildning och kultur
Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

5

3

4

5

5

3

AD 10

3

6

3

5

3

6

AD 9

2

3

2

AD 8

2

2

2

AD 7

5

AD 6

6

4

6

AD 5

3

6

6

AD totalt

2

15

35

14

32

15

35

AST 10

3

1

2

1

3

1

AST 9

2

AST 8

1

1

2

1

2

1

6

1

2

1

4

6

5

6

2

7

4

5

4

5

4

7

4

9

AST 11

AST 7

6

AST 6

4

AST 5

4

AST 4

9

AST 3

5

7

6

AST 2

2

3

3

AST 1
AST totalt

20

31

19

31

20

31

Totalsumma

35

66

33

63

35

66

Totalt antal anställda

101

96

101

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/1249
KOMMISSIONEN

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

1

AD 13

4

AD 12

4

6

5

3

AD 11

12

11

13

AD 10

4

3

4

AD 9

11

10

18

AD 8

5

6

4

AD 7

18

12

10

1

1

50

59

AD 6
AD 5
AD totalt

59

AST 11
AST 10

4

3

AST 9

6

5

6

AST 8

1

3

2

AST 7

6

7

7

AST 6

7

7

10

AST 5

3

3

4

AST 4

5

3

5

AST 3

2

3

AST 2

3

5

AST totalt

37

36

37

Totalsumma

96

86

96

AST 1

Totalt antal anställda

96

86

96

II/1250

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN

Decentraliserade organ – Hälsa och konsumentskydd
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15

1

AD 14

2

1

AD 13

1

1

AD 12

5

3

4

AD 11

8

3

6

AD 10

12

6

13

AD 9

22

5

10

AD 8

29

28

43

AD 7

7

AD 6

23

2

14

AD 5

26

30

40

136

79

136

AD totalt

1
2

3

AST 11
AST 10
AST 9

1

AST 8

2

AST 7

5

1

3

AST 6

9

6

10

AST 5

17

1

7

AST 4

22

29

34

AST 3

1

AST 2

4

1

3

AST 1

3

12

5

2

AST totalt

64

50

64

Totalsumma

200

129

200

Totalt antal anställda

200

129

200

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/1251
KOMMISSIONEN

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15

1

AD 14

2

1

1
2

AD 13
AD 12

1

AD 11

14

4

11

11

1

13
12

AD 10

1

7

7

1

4

AD 9

1

31

26

1

30

36

39
33

1

48

1

26

AD 8
AD 7

1

52

AD 6

1

27

4

36

21

1

21

202

5

178

AD 5
AD totalt

5

32

24
5

192

AST 11
AST 10
AST 9
AST 8

1

AST 7

5

AST 6

5

AST 5

22

8

AST 4

38

28

36

AST 3

25

28

26

AST 2

29

47

34

AST 1
AST totalt
Totalsumma
Totalt antal anställda

5

3

5
4
2

18

23

29

2

30

148

143

4

154

321

9

346

350
355

1

5
326

355

II/1252

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN

Europeiska läkemedelsmyndigheten
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16

1

0

1

AD 15

4

1

4

AD 14

5

4

5

AD 13

7

6

6

AD 12

37

27

37

AD 11

36

28

36

AD 10

32

15

32

AD 9

38

37

35

AD 8

43

26

43

AD 7

42

19

38

AD 6

32

68

39

AD 5

33

36

34

310

267

310

AST 11

2

1

2

AST 10

4

1

4

AST 9

8

2

8

AST 8

13

3

13

AST 7

19

13

18

AST 6

35

16

35

AST 5

35

16

35

AST 4

49

34

46

AST 3

36

50

36

AST 2

40

21

40

AD totalt

AST 1

16

87

20

AST totalt

257

244

257

Totalsumma

567

511

567

Totalt antal anställda

567

511

567

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/1253
KOMMISSIONEN

Gemenskapens växtsortsmyndighet
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

1

AD 12

1

AD 11

1

1

1
2

1

AD 10

1

1

1

1

1

1

1

AD 9

1
1

1

AD 8
AD 7
AD 6

2

1

1

AD 5
AD totalt

3

6

AST 9

3

2

AST 8

2

2

AST 7

2

3

5

3

5

4

2

3

2

2

2

4

AST 11
AST 10

6

4

4

AST 6

6

2

6

AST 5

5

2

3

5

5

1

8

AST 4

1

AST 3

3

1

5

3

AST 2

3

3

AST 1

2

3

2

AST totalt

8

29

9

29

9

29

Totalsumma

11

35

12

34

12

34

Totalt antal anställda

46

46

46

II/1254

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN

Decentraliserade organ – Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Europeiska byrån för förvaltning av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex)
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten (1)
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15

1

1

1

AD 14

2

1

1

AD 13

6

3

6

AD 12

5

6

3

AD 11

12

9

13

AD 10

4

7

6

AD 9

18

1

3

AD 8

29

25

43

AD 7

3

2

2

AD 6

5

3

6

AD 5

2

2

3

87

60

87

AD totalt
AST 11
AST 10
AST 9

1

AST 8

8

5

6

AST 7

11

9

11

AST 6

14

5

12

AST 5

14

15

17

AST 4

5

3

5

AST 3

3

3

5

AST 2
AST 1
AST totalt

56

40

56

Totalsumma

143

100

143

Totalt antal anställda

143

( ) Ändringar i tjänsteförteckningen antagna av Frontex styrelse.
1

100

143

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning

SV

II/1255
KOMMISSIONEN

Byrån för den operativa förvaltningen av stora IT-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14

1

AD 13
AD 12

3

AD 11

1

AD 10

2

AD 9

6

AD 8
AD 7

17

AD 6
AD 5

19
AD totalt

49

AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7

2

AST 6
AST 5

10

AST 4
AST 3

14

AST 2
AST 1
AST totalt

26

Totalsumma

75

Totalt antal anställda

75

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

II/1256

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN

Europeiska byrån för stöd till samarbete i asylfrågor (EASO)
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

AD 13
AD 12
AD 11
AD 10

1

1

AD 9

5

2

11

6

7

4

25

14

AST 3

4

4

AST 2

1

1

AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
AD totalt
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4

AST 1

8

5

AST totalt

13

10

Totalsumma

38

24

Totalt antal anställda

38

24

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning
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II/1257
KOMMISSIONEN

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15

1

1

1

AD 13

3

1

3

AD 12

11

8

11

AD 10

12

8

12

AD 9

11

4

11

AD 8

1

AD 7

5

4

5

44

26

44

1

1

1

AST 8

3

2

3

AST 7

9

9

9

AST 6

4

1

4

AST 5

1

1

1

AST 4

9

7

9

1

1

1

AST totalt

28

22

28

Totalsumma

72

48

72

AD 14

AD 11

1

AD 6
AD 5
AD totalt
AST 11
AST 10
AST 9

AST 3
AST 2
AST 1

Totalt antal anställda

72

48

72

II/1258

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN

Europol
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

AD 13

3

3

AD 12

3

3

AD 11

23

23

AD 9

71

70

AD 8

80

80

AD 7

125

123

AD 10

AD 6

53

52

AD 5

36

36

395

391

AD totalt
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7

4

4

AST 6

13

13

AST 5

3

3

AST 4

40

40

AST 3

2

2

AST totalt

62

62

Totalsumma

457

453

AST 2
AST 1

Totalt antal anställda

457

453

15.3.2011

Europeiska unionens officiella tidning
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II/1259
KOMMISSIONEN

Europeiska polisakademin
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14
AD 13

1

1

1

2

2

2

2

2

2

9

5

9

14

10

14

AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
AD totalt
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5

2

2

AST 4

2

1

2

AST 3

8

6

8

AST totalt

12

7

12

Totalsumma

26

17

26

AST 2
AST 1

Totalt antal anställda

26

17

26

II/1260

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN

Eurojust
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten (1)
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

AD 12

1

1

AD 11
AD 10

1

AD 9

6

4

6

AD 8

7

6

7

AD 7

14

3

14

AD 6

17

17

17

AD 5

5

5

5

53

36

53

AD totalt

1

AST 11
AST 10
AST 9

1

1

AST 8

1

AST 7
AST 6
AST 5

2

AST 4

30

3

30

AST 3

56

41

55

AST 2

21

14

21

AST 1

23

46

23

AST totalt

133

105

132

Totalsumma

186

141

185

Totalt antal anställda

186

( ) Ändringar i tjänsteförteckningen antagna av Eurojusts styrelse.
1

2

141

185

15.3.2011
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II/1261
KOMMISSIONEN

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15

1

AD 14

1

1

1
1

AD 13

1

2

1

1

2

AD 12

1

8

1

4

1

6

AD 11

3

8

4

6

3

8

AD 10

2

15

1

3

2

13

AD 9

7

AD 8

2

4

7
1

3

AD 7

7
2

6

2

AD 6

1

8

AD 5

2

2

10

37

AD totalt
AST 11

10

45

1

1
2

AST 9

4

1

3

2

2

10

45

1

AST 10

AST 8

2

1
3
2

3

AST 7

1

6

1

1

1

6

AST 6

1

4

2

2

1

4

3

1

1

1

7

1

9

AST 5
AST 4

2

AST 3
AST 2

3
2

1
1

1

AST 1
AST totalt

7

22

7

24

7

22

Totalsumma

17

67

17

61

17

67

Totalt antal anställda

84

78

84

II/1262

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.3.2011

KOMMISSIONEN

Decentraliserade organ – Språktjänster
Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15

1

AD 14

1

1
1

1

1

AD 13

1

2

AD 12

10

5

3

4

8

5

AD 11

7

12

9

9

10

12

AD 10

11

7

9

6

10

7

AD 9

3

11

4

12

3

11

9

2

4

1

6

13

8

21

AD 8

2

AD 7

9

25

2

AD 6

2

17

1

AD 5

1

4

45

93

AD totalt

31

30

3

20

13

1

8

92

45

93

AST 11
AST 10
AST 9

1

AST 8

6

1

1
3

1
5

1

AST 7

3

4

2

3

4

4

AST 6

3

7

5

4

3

6

AST 5

4

6

1

4

4

7

AST 4

3

19

2

12

3

14

AST 3

18

19

20

AST 2

11

9

12

AST 1

1

14

3

AST totalt

19

68

13

66

19

68

Totalsumma

64

161

44

158

64

161

Totalt antal anställda

225

202

225

15.3.2011
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II/1263
KOMMISSIONEN

Decentraliserade organ – Energi
Europeiska byrån för samarbete mellan nationella energitillsynsmyndigheter
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

AD 13
AD 12
AD 11

3

AD 10
AD 9

2

AD 8

5

AD 7

4

AD 6

3

AD 5

9

9

27

15

AD totalt

5

AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5

1

AST 4
AST 3

12

10

AST 2
AST 1
AST totalt

13

10

Totalsumma

40

25

Totalt antal anställda

40

25

II/1264
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15.3.2011

KOMMISSIONEN

Europeiska gemensamma företag
Europeiska gemensamma företaget för Iter – Fusionsenergi
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15

1

AD 14

1

AD 13

4

1

AD 12

17

8

AD 11

5
5

27

AD 9

7

21

AD 8

4
43
2

4

31

44

1
8

4

20

10

28

4

1

1

50

AD 5

2
15
7

1

AD 7

AD totalt

3

7

AD 10

AD 6

15

1

57

3

3

3

154

31

96

20
2

4
44

AST 11

3

AST 10

2

1

2

AST 9

3

2

4

AST 8

2

1

1

149

2

AST 7

1

AST 6

2

AST 5

67

1

4

3

AST 4

1

11

AST 3

3

12

1
17

2

2

3

3

18

AST 2
AST 1

1
AST totalt

18

23

9

17

18

23

Totalsumma

62

177

40

113

62

172

Totalt antal anställda

239

153

234
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II/1265
KOMMISSIONEN

Samarbete – Hälsa – Det gemensamma företaget för Initiativet för innovativa läkemedel
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

1

4

3

4

AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9

7

7

AD 8

11

4

11

23

8

23

1

1

1

5

3

5

AST totalt

6

4

6

Totalsumma

29

12

29

AD 7
AD 6
AD 5
AD totalt
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1

Totalt antal anställda

29

12

29

II/1266
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15.3.2011

KOMMISSIONEN

Samarbete – Transport – Det gemensamma företaget Clean Sky
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

1

AD 10

3

2

2

AD 9

7

1

6

AD 8

1

AD 7

2

1

AD 6

3

3

17

8

16

1

1

1

AST totalt

1

1

1

Totalsumma

18

9

17

AD 13
AD 12
AD 11

7

AD 5
AD totalt
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1

Totalt antal anställda

18

9

17

15.3.2011
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II/1267
KOMMISSIONEN

Samarbete – Informations- och kommunikationsteknik – Det gemensamma företaget Artemis
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

1

2

2

2

5

4

5

8

7

8

8

7

8

AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
AD totalt
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
AST totalt
Totalsumma
Totalt antal anställda

8

7

8

II/1268
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15.3.2011

KOMMISSIONEN

Informations- och kommunikationsteknik – Det gemensamma företaget ENIAC
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

1

2

2

2

AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8

3

3

AD 7
AD 6
AD 5
AD totalt

6

3

6

6

3

6

AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
AST totalt
Totalsumma
Totalt antal anställda

6

3

6

15.3.2011
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II/1269
KOMMISSIONEN

Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

3

3

AD 9

1

1

AD 8

4

4

AD 7

2

1

2

11

1

11

AD 13
AD 12
AD 11
AD 10

AD 6
AD 5
AD totalt
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8

1

AST 7

3

1
1

3

AST 6
AST 5
AST 4

1

1

AST 3

2

2

AST 2
AST 1
AST totalt

7

1

7

Totalsumma

18

2

18

Totalt antal anställda

18

2

18

II/1270
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KOMMISSIONEN

Det gemensamma företaget Sesar
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

1

AD 12

4

4

4

AD 11

1

1

AD 10

3

1

4

AD 8

6

2

6

AD 7

4

2

5

AD 6

4

1

4

AD 5

10

2

10

33

14

34

1

1

AD 13

AD 9

AD totalt
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5

1

1

AST 4
AST 3

2

1

2

AST 2
AST 1

2

2

2

AST totalt

6

4

5

Totalsumma

39

18

39

Totalt antal anställda

39

18

39
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II/1271
KOMMISSIONEN

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIIT)
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

1

AD 13
AD 12
AD 11

1

AD 10
AD 9

3

4

AD 8

8

7

AD 7

2

2

AD 6

5

1

AD 5

1

1

AD totalt

21

1

16

AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4

4

2

AST 3

3

2

AST 2
AST 1
AST totalt

7

0

4

Totalsumma

28

1

20

Totalt antal anställda

28

1

20

II/1272
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KOMMISSIONEN

Genomförandeorgan
Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

1

AD 13
AD 12
AD 11

5

5

AD 10

5

7

5

AD 9

1

1

1

AD 8

7

AD 7

7

14

7

AD 6

4

2

4

AD 5

3

1

3

33

26

33

AD totalt

7

AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7

2

2

AST 6
AST 5

1

AST 4

1

1

1

1

AST 3
AST 2

1

AST 1
AST totalt

4

2

4

Totalsumma

37

28

37

Totalt antal anställda

37

28

37
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II/1273
KOMMISSIONEN

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

1

AD 13

3

AD 12

8

3

5

AD 11

3

8

5

AD 10

14

3

11

AD 9

10

1

20

AD 8

17

14

15

AD 7

5

5

3

AD 6

6

1

5

AD 5

6

8

3

73

60

71

AD totalt
AST 11

3

1

1

AST 10

1

AST 9
AST 8

2

1

AST 7

1

2

3

AST 6

1

3

3

AST 5

4

2

4

AST 4

16

8

14

AST 3

4

15

5

AST totalt

29

31

31

Totalsumma

102

91

102

AST 2
AST 1

Totalt antal anställda

102

91

102

II/1274
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KOMMISSIONEN

Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

1

1

1

1

AD 9

2

1

2

AD 8

1

2

1

AD 7

1

1

1

AD 13
AD 12
AD 11
AD 10

AD 6

1

AD 5

2

3

2

9

9

9

AST 7

1

0

1

AST 6

1

AST 5

1

2

2

AST totalt

3

2

3

Totalsumma

12

11

12

AD totalt

1

AST 11
AST 10
AST 9
AST 8

AST 4
AST 3
AST 2
AST 1

Totalt antal anställda

12

11

12
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II/1275
KOMMISSIONEN

Genomförandeorganet för transeuropeiska transportnät
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

1

2

2

2

AD 10

1

1

1

AD 9

4

3

4

AD 8

2

1

1

AD 7

7

6

7

AD 6

9

3

6

AD 5

2

8

5

28

25

27

2

2

2

AD 13
AD 12
AD 11

AD totalt
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4

1

AST 3

2

4

1
3

AST totalt

5

6

6

Totalsumma

33

31

33

AST 2
AST 1

Totalt antal anställda

33

31

33

II/1276
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KOMMISSIONEN

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14

1

AD 13

3

2

3

AD 12

5

4

5

AD 11

2

2

2

AD 10

3

3

3

AD 9

3

3

3

AD 8

27

25

27

AD 7

40

38

40

AD 6

10

10

10

AD 5

6

6

6

100

93

100

100

93

100

AD totalt

1

AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
AST totalt
Totalsumma
Totalt antal anställda

100

93

100
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II/1277
KOMMISSIONEN

Genomförandeorganet för forskning
Tjänster
Tjänstegrupp och grad

2011

2010

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

Tillsatta tjänster den 31.12.2009
Fasta

Tillfälliga

Godkända i EU-budgeten
Fasta

Tillfälliga

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

3

1

1

AD 11

5

2

2

AD 10

9

7

12

AD 9

12

1

10

AD 8

4

AD 7

16

11

13

AD 6

26

17

23

AD 5

29

24

28

106

65

95

AD totalt

4

AST 11
AST 10
AST 9

1

1

AST 8

1

1

AST 7

2

2

2

AST 6

1

1

1

AST 5

2

1

2

AST 4

2

2

2

AST 3

2

1

2

AST totalt

11

7

11

Totalsumma

117

72

106

AST 2
AST 1

Totalt antal anställda

117

72

106

SV

