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OBRAZLOŽENJE
1.

KONTEKST PRIJEDLOGA

•

Razlozi i ciljevi prijedloga

Cilj je prijedloga da se iznosi dostupnih sredstava za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta” i
cilj „Europska teritorijalna suradnja” utvrđene u članku 91. stavku 1. i članku 92. stavcima 1. i
5. Uredbe (EU) br. 1303/20131 te godišnja raščlamba odobrenih sredstava za preuzimanje
obveza iz Priloga VI. prilagode odlukama koje su donesene nakon donošenja te Uredbe. Prvo,
iznose treba prilagoditi rezultatima tehničke prilagodbe u skladu s člankom 92. stavkom 3. te
Uredbe; drugo, iznosi trebaju odražavati različite prijenose o kojima je odlučeno na temelju
članaka 25., 93. i 94. te Uredbe, a koji utječu na godišnje ukupne iznose; treće, trebaju
uključivati povećanje od ukupno 1,2 milijarde EUR prema sadašnjim cijenama za posebnu
dodjelu sredstava za Inicijativu za zapošljavanje mladih do 2020., što treba dopuniti iznosom
od najmanje 1,2 milijarde EUR ciljanih ulaganja iz Europskog socijalnog fonda; i četvrto,
trebaju odražavati prijenos dijela odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz 2014. na
sljedeće godine zbog donošenja novih programa nakon 1. siječnja 2015. Rezultati tehničke
prilagodbe i prijenosa o kojima je odlučeno na temelju članaka 25., 93. i 94. te Uredbe
navedeni su u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2016/19412.
Prijedlog odražava i činjenicu da je Cipar trebao postati prihvatljiv za dobivanje potpore u
okviru Kohezijskog fonda i da od 1. siječnja 2017. više nije trebao dobivati potporu u okviru
Kohezijskog fonda na prijelaznoj i posebnoj osnovi. O tome je već bilo riječi u Provedbenoj
odluci Komisije (EU) 2016/19163.
Tehnička prilagodba temelji se na članku 7. Uredbe Vijeća (EU) br. 1311/20134, a cilj je uzeti
u obzir posebno tešku situaciju država članica koje trpe zbog krize te 2016. preispitati ukupnu
dodjelu sredstava za cilj „Ulaganje u rast i radna mjesta”.
U članku 25. utvrđuje se mehanizam za upravljanje tehničkom pomoći namijenjenoj
državama članicama s privremenim proračunskim poteškoćama, tj. prijenos dijela te tehničke
pomoći tehničkoj pomoći na inicijativu Komisije.
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Uredba (EU) 2016/2135 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. studenoga 2016. o izmjeni Uredbe
Vijeća (EU) br. 1303/2013 u pogledu određenih odredaba koje se odnose na financijsko upravljanje za
određene države članice koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na
njihovu financijsku stabilnost (SL L 338, 13.12.2016., str. 34.).
Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1941 оd 3. studenoga 2016. o izmjeni Provedbene odluke
2014/190/EU o određivanju godišnje raščlambe ukupnih sredstava po državi članici za Europski fond za
regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna
mjesta”, godišnje raščlambe sredstava posebne dodjele za Inicijativu za zapošljavanje mladih po državi
članici zajedno s popisom prihvatljivih regija, te iznosa koje je potrebno prenijeti iz dodijeljenih
sredstava Kohezijskog fonda i strukturnih fondova svake države članice u Instrument za povezivanje
Europe i pomoć za najpotrebitije za razdoblje 2014.–2020. (priopćeno pod brojem dokumenta
C(2016) 6909) (SL L 299, 5.11.2016., str. 61.).
Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1916 оd 27. listopada 2016. o izmjeni Provedbene odluke
2014/99/EU o utvrđivanju popisa regija prihvatljivih za financiranje u okviru Europskog fonda za
regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda te država članica prihvatljivih za financiranje u okviru
Kohezijskog fonda za razdoblje 2014.–2020. (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 6820) (SL
L 296, 1.11.2016., str. 15.).
Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji
financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).
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U određenim okolnostima člankom 93. dopušta se prijenos sredstava između kategorija regija,
a člankom 94. prijenos sredstava između ciljeva.
•

Dosljednost s postojećim odredbama politike u tom području politike

Ovaj je prijedlog rezultat odredaba članka 92. stavka 3. o preispitivanju dodjela u okviru
kohezijske politike za razdoblje 2017.–2020., odluka o prijenosu sredstava među kategorijama
i ciljevima u skladu s člancima 93. i 94., odluke o proširenju Inicijative za zapošljavanje
mladih u razdoblju 2017.–2020. i odluke o prijenosu odobrenih sredstava za preuzimanje
obveza iz 2014. na naredne godine.
•

Dosljednost u odnosu na druge politike Unije

Prijedlog je u skladu s drugim prijedlozima i inicijativama koje je Europska komisija donijela
kao odgovor na financijsku krizu.
2.

PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

•

Pravna osnova

Člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 predviđa se da 2016. Komisija u okviru
svoje tehničke prilagodbe za 2017. te u skladu s člancima 4. i 5. Uredbe (EU, Euratom)
br. 1311/2013 preispita ukupne dodjele u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” svake
države članice za razdoblje 2017.–2020. primjenjujući način dodjele utvrđen u stavcima od 1.
do 16. Priloga VII. na temelju najnovijih dostupnih statističkih podataka.
To preispitivanje ukupne dodjele odražava i rezultate niza prijenosa.
U članku 25. utvrđuje se mehanizam za upravljanje tehničkom pomoći namijenjenoj
državama članicama s privremenim proračunskim poteškoćama, tj. prijenos dijela te tehničke
pomoći za tehničku pomoć na inicijativu Komisije.
U određenim okolnostima člankom 93. dopušta se prijenos sredstava između kategorija regija,
a člankom 94. prijenos sredstava između ciljeva.
Preispitivanje ukupne dodjele odražava i proširenje Inicijative za zapošljavanje mladih u
razdoblju 2017.–2020.
Najzad, revidirana godišnja raščlamba iz Priloga VI. odražava izmjenu Uredbe Vijeća (EU,
Euratom) br. 1311/2013 radi prijenosa određenih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza
iz 2014. na naredne godine.
•

Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)

Prijedlog je u skladu s načelom supsidijarnosti u smislu da je riječ o tehničkom rezultatu
provedbe odredaba iz članka 92. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013, primjene članaka 93. i
94. te odluke o proširenju Inicijative za zapošljavanje mladih u razdoblju 2017.–2020.
•

Proporcionalnost

Prijedlog je ograničen na nužne tehničke prilagodbe.
•

Odabir instrumenta

Predloženi instrument: izmjena postojeće uredbe.

HR

3

HR

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

REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I
PROCJENE UČINAKA

•

Ex post evaluacija/provjera primjerenosti postojećeg zakonodavstva

Nije provedena ex post evaluacija / provjera primjerenosti postojećeg zakonodavstva.
•

Savjetovanja s dionicima

Nije bilo savjetovanja s vanjskim dionicima.
•

Prikupljanje i primjena stručnih znanja

Nije bilo potrebno obratiti se vanjskim stručnjacima.
•

Procjena učinka

Nije primjenjivo.
•

Primjerenost propisa i pojednostavljivanje

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

Temeljna prava

Prijedlogom se ne utječe na zaštitu temeljnih prava.
4.

UTJECAJ NA PRORAČUN

Postoji utjecaj na odobrena sredstva za preuzimanje obveza što je rezultat pozitivnog neto
učinka tehničke prilagodbe na temelju članka 92. stavka 3. od 4 milijarde EUR (po cijenama
iz 2011.) i odluke o proširenju Inicijative za zapošljavanje mladih u razdoblju 2017.–2020. u
ukupnom iznosu od 1,2 milijarde EUR prema sadašnjim cijenama za posebnu dodjelu za
Inicijativu za zapošljavanje mladih, što treba dopuniti iznosom od najmanje 1,2 milijarde
EUR ciljanog ulaganja iz Europskog socijalnog fonda. Usto, ta će dodatna sredstva generirati
potrebu za dodatnim odobrenim sredstvima za plaćanje za razdoblje 2018.–2020.
Gornje granice za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i plaćanja za naslov 1B stoga se
povećavaju kako je navedeno u Komunikaciji Vijeću i Europskom parlamentu
(COM(2016) 311 final) o tehničkoj prilagodbi financijskog okvira za 2017. u skladu s
kretanjima BND-a i prilagodbi iznosa za kohezijsku politiku. Budući da se većina plaćanja
povezanih s tim povećanjem sredstava za preuzimanje obveza očekuje nakon 2020.,
povećanje gornjih granica za plaćanje i dalje je ograničeno.

5.

OSTALI DIJELOVI

•

Planovi provedbe i mehanizmi praćenja, evaluacije i izvješćivanja

Nije primjenjivo.
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•

Dokumenti s obrazloženjima (za direktive)

Nije primjenjivo.
•

Detaljno obrazloženje posebnih odredbi prijedloga

Na temelju članka 7. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 Komisija je 2016. morala
preispitati ukupnu dodjelu sredstava za sve države članice u okviru cilja kohezijske politike
„Ulaganje u rast i radna mjesta” za razdoblje 2017.–2020., primjenjujući metodu dodjele
sredstava utvrđenu u odgovarajućem temeljnom aktu (Prilog VII. Uredbi (EU) br. 1303/2013)
na temelju najnovijih dostupnih statističkih podataka i na temelju usporedbe, za države
članice podložne ograničenju, između kumulativnog nacionalnog BDP-a za godine 2014. i
2015. i kumulativnog nacionalnog BDP-a procijenjenog 2012. Dodjele sredstava prilagođene
su kad god je postojala kumulativna divergencija veća od +/–5 %. Nadalje, istovremeno je
preispitana prihvatljivost za Kohezijski fond, a u slučaju da država članica postane
prihvatljiva za Kohezijski fond, ti bi se iznosi dodali sredstvima dodijeljenima predmetnoj
državi članici za razdoblje 2017.–2020.
Preispitivanje obuhvaća sljedeće elemente:
a) za sve države članice, preispitivanje dodijeljenih sredstava za razdoblje 2017.–2020. na
temelju najnovijih dostupnih statističkih podataka te primjenom iste metode koja se
upotrebljavala za izvornu dodjelu sredstava, a opisana je u stavcima od 1. do 16.
Priloga VII. Uredbi (EU) br. 1303/2013;
b) za države članice podložne ograničenju (Bugarska, Estonija, Hrvatska, Mađarska, Litva,
Latvija, Poljska, Rumunjska, Slovačka) usporedbu zabilježenih razina BDP-a za 2014. i
2015. te razina BDP-a predviđenih u 2012. za te dvije godine;
c) preispitivanje prihvatljivosti za Kohezijski fond na temelju podataka o BND-u po glavi za
razdoblje 2012.–2014. u usporedbi s prosjekom za EU-27.
Preispitivanjem je utvrđena kumulativna divergencija veća od +/–5 % između ukupnih i
preispitanih sredstava u Belgiji, Češkoj, Danskoj, Estoniji, Irskoj, Grčkoj, Španjolskoj,
Hrvatskoj, Italiji, Cipru, Nizozemskoj, Sloveniji, Slovačkoj, Finskoj, Švedskoj i Ujedinjenoj
Kraljevini. Prilagodbe predmetnih sredstava objavljene su u Komunikaciji Vijeću i
Europskom parlamentu (COM(2016) 311 final) o tehničkoj prilagodbi financijskog okvira za
2017. u skladu s kretanjima BND-a i prilagodbi iznosa za kohezijsku politiku.
Preispitivanje prihvatljivosti za Kohezijski fond rezultiralo je jednim slučajem promjene
prihvatljivosti – Cipar je postao u potpunosti prihvatljiv za potporu iz Kohezijskog fonda za
razdoblje 2017.–2020., što je dovelo do dodatnog iznosa od 19,4 milijuna EUR.
U skladu s člankom 94. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Komisija je prihvatila
prijedlog koji je podnijela Danska za prijenos dijela odobrenih sredstava za cilj „Europska
teritorijalna suradnja” na cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta”.
Konačno, Vijeće je 20. lipnja 2017. odlučilo proširiti Inicijativu za zapošljavanje mladih do
2020. uz iznos od 1,2 milijarde EUR prema sadašnjim cijenama za posebnu dodjelu za
Inicijativu prema sljedećoj raščlambi: 500 milijuna EUR u 2017. i potom 233,3 milijuna
godišnje za razdoblje 2018.–2020.
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2017/0247 (COD)
Prijedlog
UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu promjena koje se odnose na sredstva za
gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te sredstva za cilj „Ulaganje za rast i
radna mjesta” i cilj „Europska teritorijalna suradnja”

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,
uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 177.,
uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,
nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,
uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora5,
nakon savjetovanja s Odborom regija6,
djelujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,
budući da:
(1)

Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća7 utvrđuju se zajednička i
opća pravila koja se primjenjuju na europske strukturne i investicijske fondove.

(2)

U skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/20138 i
člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Komisija je 2016. preispitala
ukupnu dodjelu sredstava za sve države članice u okviru cilja kohezijske politike
„Ulaganje za rast i radna mjesta” za razdoblje 2017.–2020.

(3)

U skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 i člankom 92.
stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Komisija je predstavila rezultate preispitivanja
Vijeću i Europskom parlamentu9. U Komunikaciji se navodi da na temelju najnovijih
statističkih podataka postoji kumulativna divergencija veća od +/–5 % između ukupnih
i preispitanih sredstava u Belgiji, Češkoj, Danskoj, Estoniji, Irskoj, Grčkoj,
Španjolskoj, Hrvatskoj, Italiji, Cipru, Nizozemskoj, Sloveniji, Slovačkoj, Finskoj,
Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini. Usto, navodi se i da će Cipar, na temelju podataka o

5

SL C […], […], str. […].
SL C […], […], str. […].
Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju
zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu,
Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za
pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj,
Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o
stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.
Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji
financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).
Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu – Tehnička prilagodba financijskog okvira za
2017. u skladu s kretanjima BND-a i prilagodba iznosa za kohezijsku politiku (COM(2016) 311 od
30. lipnja 2016.).
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bruto nacionalnom dohotku po stanovniku u razdoblju 2012.–2014., od 1. siječnja
2017. biti u potpunosti prihvatljiv za potporu iz Kohezijskog fonda.
(4)

U skladu s člankom 7. stavcima 4. i 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 i
člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 sredstva dodijeljena tim državama
članicama treba prilagoditi na odgovarajući način, pod uvjetom da ukupni neto učinak
tih prilagodbi ne bude viši od 4 milijarde EUR.

(5)

U mjeri u kojoj je preispitivanje utjecalo na godišnju raščlambu ukupnih sredstava
prema državama članicama u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” i u okviru
cilja „Europska teritorijalna suradnja” te na Inicijativu za zapošljavanje mladih (dalje u
tekstu „Inicijativa”) provedeno je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/194110.

(6)

Ukupni neto učinak tih prilagodbi je povećati sredstva za gospodarsku, socijalnu i
teritorijalnu koheziju za 4 milijarde EUR. To bi se povećanje trebalo odražavati u
članku 91. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013, koji bi se stoga trebao na
odgovarajući način prilagoditi.

(7)

Trebalo bi na odgovarajući način prilagoditi sredstva za cilj „Ulaganje za rast i radna
mjesta” i njihovu raspodjelu među slabije razvijenim regijama, tranzicijskim regijama,
razvijenijim regijama, državama članicama koje podupire Kohezijski fond i
najudaljenijim regijama, kako je utvrđeno u članku 92. stavku 1. Uredbe (EU)
br. 1303/2013.

(8)

U skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 razlike koje
preostaju do gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira (dalje u tekstu „VFO”)
za odobrena sredstva za preuzimanje obveza predstavljaju ukupne razlike VFO-a za
obveze koje je potrebno staviti na raspolaganje iznad gornjih granica utvrđenih u
VFO-u za razdoblje od 2016. do 2020. za ciljeve politike povezane s rastom i
zapošljavanjem, osobito zapošljavanjem mladih. Uredbom Vijeća (EU, Euratom)
br. 2017/112311 izbrisano je ograničenje razlika koje preostaju do gornjih granica
VFO-a za odobrena sredstva za preuzimanje obveza za razdoblje od 2014. do 2017.,
čime se omogućilo proširenje Inicijative za zapošljavanje mladih do 2020. i povećanje
posebne dodjele za Inicijativu za 1,2 milijarde EUR prema sadašnjim cijenama za
razdoblje 2017.–2020. Stoga bi na odgovarajući način trebalo prilagoditi posebnu
dodjelu sredstava za Inicijativu kako je utvrđena u članku 91. stavku 1. i članku 92.
stavku 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(9)

U skladu s člankom 94. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Komisija je prihvatila
prijedlog koji je podnijela Danska za prijenos dijela odobrenih sredstava za cilj
„Europska teritorijalna suradnja” na cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta”. Taj bi se
prijenos trebao odražavati u izmjeni ukupnih sredstava dostupnih za cilj „Europska
teritorijalna suradnja” iz članka 92. stavka 9. te Uredbe.

10

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1941 оd 3. studenoga 2016. o izmjeni Provedbene odluke
2014/190/EU o određivanju godišnje raščlambe ukupnih sredstava po državi članici za Europski fond za
regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna
mjesta”, godišnje raščlambe sredstava posebne dodjele za Inicijativu za zapošljavanje mladih po državi
članici zajedno s popisom prihvatljivih regija, te iznosa koje je potrebno prenijeti iz dodijeljenih
sredstava Kohezijskog fonda i strukturnih fondova svake države članice u Instrument za povezivanje
Europe i pomoć za najpotrebitije za razdoblje 2014.–2020. (priopćeno pod brojem dokumenta
C(2016) 6909) (SL L 299, 5.11.2016., str. 61.).
Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2017/1123 od 20. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom)
br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. (SL L 163,
24.6.2017., str. 1.).
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(10)

U skladu s postupkom iz članka 19. stavka 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013
Uredbom Vijeća (EU, Euratom) 2015/62312 sredstva namijenjena strukturnim
fondovima i Kohezijskom fondu u iznosu od 11 216 187 326 EUR prema sadašnjim
cijenama prenesena su na sljedeće godine. Sredstva namijenjena Europskom
poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u
iznosu od 9 446 050 652 EUR prema sadašnjim cijenama za koja se nisu mogle
preuzeti obveze 2014. niti ih se moglo prenijeti na 2015. prenesena su na naredne
godine. Taj bi se prijenos trebao odražavati u Prilogu VI. Uredbi (EU) br. 1303/2013 u
kojem se iznosi godišnja raščlamba odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za
razdoblje 2014.–2020.

(11)

S obzirom na hitnost proširenja programa za potporu Inicijativi za zapošljavanje
mladih, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u
Službenom listu Europske unije.

(12)

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

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

članak 91. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:
„1. Sredstva za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju dostupna za
proračunsku obvezu za razdoblje 2014.–2020. iznose 329 978 401 458 EUR prema
cijenama iz 2011., u skladu s godišnjom raščlambom prikazanom u Prilogu VI., od
čega 325 938 694 233 EUR predstavlja ukupna sredstva dodijeljena EFRR-u, ESF-u
i Kohezijskom fondu, a 4 039 707 225 EUR predstavlja posebnu dodjelu za
Inicijativu za zapošljavanje mladih. U svrhu programiranja i kasnijeg uključivanja u
proračun Unije, iznos sredstava za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju
indeksira se za 2 % godišnje.”;

2.

članak 92. mijenja se kako slijedi:
(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:
„1. Sredstva za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta” iznose 96,09 % ukupnih
sredstava (tj. ukupno 317 103 114 309 EUR) i dodjeljuju se kako slijedi:
(a) 48,64 % (tj. ukupno 160 498 028 177 EUR) za slabije razvijene regije;
(b) 10,19 % (tj. ukupno 33 621 675 154 EUR) za tranzicijske regije;
(c) 15,43 % (tj. ukupno 50 914 723 304 EUR) za razvijenije regije;
(d) 20,01 % (tj. ukupno 66 029 882 135 EUR) za države članice koje primaju
potporu iz Kohezijskog fonda;
(e) 0,42 % (tj. ukupno 1 378 882 914 EUR) kao dodatno financiranje za
najudaljenije regije utvrđene u članku 349. UFEU-a i regije razine NUTS 2
koje ispunjavaju kriterije iz članka 2. Protokola br. 6 uz Akt o pristupanju iz
1994.”;

12
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Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2015/623 od 21. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom)
br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. (SL L 103,
22.4.2015., str. 1.).

8

HR

(b)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:
„5. Sredstva za Inicijativu za zapošljavanje mladih iznose 4 039 707 225 EUR
iz posebne dodjele za Inicijativu za zapošljavanje mladih i najmanje
4 039 707 225 EUR iz ciljanog ulaganja ESF-a.”;

(c)

stavak 9. zamjenjuje se sljedećim:
„9. Sredstva za cilj „Europska teritorijalna suradnja” iznose 2,69 % ukupnih
sredstava koja su raspoloživa za proračunsku obvezu iz fondova za razdoblje
2014.–2020. (tj. ukupno 8 865 148 841 EUR).”;

3.

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

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

Za Europski parlament
Predsjednik

HR

Za Vijeće
Predsjednik
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ZAKONODAVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
1.

OKVIR PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

1.1.

Naslov prijedloga/inicijative
Prijedlog
UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu promjena sredstava za gospodarsku,
socijalnu i teritorijalnu koheziju te sredstava za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta”
i cilj „Europska teritorijalna suradnja”

1.2.

Odgovarajuća područja politike u strukturi ABM/ABB13
4 Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje
04 02 60 – Europski socijalni fond – Manje razvijene regije – Cilj ulaganja u rast i
zapošljavanje
04 02 61 – Europski socijalni fond – Tranzicijske regije – Cilj ulaganja u rast i
zapošljavanje
04 02 62 – Europski socijalni fond – Razvijenije regije – Cilj ulaganja u rast i
zapošljavanje
04 02 64 – Inicijativa za zapošljavanje mladih
13 Regionalna i urbana politika
13 03 60 – Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – Manje razvijene regije –
Cilj ulaganja u rast i zapošljavanje
13 03 61 – Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – Tranzicijske regije – Cilj
ulaganja u rast i zapošljavanje
13 03 62 – Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – Razvijenije regije – Cilj
ulaganja u rast i zapošljavanje
13 03 63 – Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) — Dodatna sredstva za
najudaljenije i slabo naseljene regije — Cilj ulaganja u rast i radna mjesta

13

HR

ABM: Activity-Based Management (upravljanje po djelatnostima); ABB: Activity-Based Budgeting
(priprema proračuna na temelju djelatnosti).

11

HR

13 03 64 01 – Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) — Europska teritorijalna
suradnja
13 04 60 – Kohezijski fond – Ulaganje u rast i radna mjesta
1.3.

Vrsta prijedloga/inicijative
 Prijedlog/inicijativa odnosi se na novo djelovanje
 Prijedlog/inicijativa odnosi se na novo djelovanje nakon pilot-projekta /

pripremnog djelovanja14
 Prijedlog/inicijativa odnosi se na produženje postojećeg djelovanja
 Prijedlog/inicijativa odnosi se na djelovanje koje je preusmjereno na novo

djelovanje
1.4.

Ciljevi

1.4.1.

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

1.4.2.

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

1.4.3.

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

Nije primjenjivo.
1.4.4.

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

Nije primjenjivo.
1.5.

Osnova prijedloga/inicijative

1.5.1.

Zahtjevi koje je potrebno kratkoročno ili dugoročno ispuniti
Nije primjenjivo.

1.5.2.

Dodana vrijednost sudjelovanja EU-a
Nije primjenjivo.

1.5.3.

Pouke iz prijašnjih sličnih iskustava
Nije primjenjivo.

14
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Kako je navedeno u članku 54. stavku 2. točkama (a) ili (b) Financijske uredbe.
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1.5.4.

Usklađenost i moguća sinergija s ostalim odgovarajućim instrumentima
Nije primjenjivo.

1.6.

Trajanje i financijski utjecaj
 Prijedlog/inicijativa ograničenog trajanja
–  prijedlog/inicijativa na snazi od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2023.
–  financijski utjecaj od 2017. do 2020.
 Prijedlog/inicijativa neograničenog trajanja
– provedba s razdobljem uspostave od GGGG do GGGG,
– nakon čega slijedi redovna provedba.

1.7.

Predviđene metode upravljanja15
 Izravno upravljanje Komisije
–  koje obavljaju njezini odjeli, uključujući njezino osoblje u delegacijama Unije;
–  koje obavljaju izvršne agencije
 Podijeljeno upravljanje s državama članicama
 Neizravno upravljanje delegiranjem zadaća provedbe:
–  trećim zemljama ili tijelima koja su one odredile;
–  međunarodnim organizacijama i njihovim agencijama (navesti);
–  EIB-u i Europskom investicijskom fondu;
–  tijelima na koja se upućuje u člancima 208. i 209. Financijske uredbe;
–  tijelima javnog prava;
–  tijelima uređenima privatnim pravom koja pružaju javne usluge u mjeri u kojoj
daju odgovarajuća financijska jamstva;
–  tijelima uređenima privatnim pravom države članice kojima je povjerena
provedba javno-privatnog partnerstva i koja daju odgovarajuća financijska
jamstva;
–  osobama kojima je povjerena provedba posebnih aktivnosti u ZVSP-u u skladu
s glavom V. UEU-a i koje su navedene u odgovarajućem temeljnom aktu.
–

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

Napomene
Nije primjenjivo.
2.

MJERE UPRAVLJANJA

2.1.

Pravila nadzora i izvješćivanja
Navesti učestalost i uvjete.

15

HR

Informacije o načinima upravljanja i upućivanju na Financijsku uredbu dostupne su na internetskim
stranicama BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
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Nije primjenjivo.
2.2.

Sustav upravljanja i kontrole

2.2.1.

Utvrđeni rizici
Nije primjenjivo.

2.2.2.

Informacije o uspostavi sustava unutarnje kontrole
Nije primjenjivo.

2.2.3.

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

2.3.

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

Nije primjenjivo.

HR

14

HR

3.

PROCIJENJENI FINANCIJSKI UTJECAJ PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

3.1.

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

Naslov
višegodišnjeg
financijskog
okvira

Proračunska linija

Vrsta
rashoda

Broj
[Naslov………………………...……………]

Dif./nedif
.16

Doprinos
zemalja
EFTA-e17

zemalja
kandidatkinja
18

trećih
zemalja

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

NE

NE

NE

04 02 60 – Europski socijalni fond –
Manje razvijene regije – Cilj ulaganja
u rast i zapošljavanje
04 02 61 – Europski socijalni fond –
Tranzicijske regije – Cilj ulaganja u
rast i zapošljavanje
04 02 62 – Europski socijalni fond –
Razvijenije regije – Cilj ulaganja u
rast i zapošljavanje
1
Pametan i 04 02 64 – Inicijativa za zapošljavanje
uključiv mladih
rast

Dif.

NE

13 03 60 – Europski fond za regionalni
razvoj (EFRR) – Manje razvijene
regije – Cilj ulaganja u rast i
zapošljavanje
13 03 61 – Europski fond za regionalni
razvoj (EFRR) – Tranzicijske regije –
Cilj ulaganja u rast i zapošljavanje
13 03 62 – Europski fond za regionalni
razvoj (EFRR) – Razvijenije regije –
16
17
18

HR

Dif. = diferencirana odobrena sredstva; nedif. = nediferencirana odobrena sredstva.
EFTA: Europsko udruženje slobodne trgovine.
Zemlje kandidatkinje i, ako je primjenjivo, potencijalne zemlje kandidatkinje sa zapadnog Balkana.
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Cilj ulaganja u rast i zapošljavanje
13 03 63 – Europski fond za regionalni
razvoj (EFRR) — Dodatna sredstva za
najudaljenije i slabo naseljene regije
— Cilj ulaganja u rast i radna mjesta
13 03 64 01 – Europski fond za
regionalni razvoj (EFRR) — Europska
teritorijalna suradnja
13 04 60 – Kohezijski fond – Ulaganje
u rast i radna mjesta
 Zatražene nove proračunske linije
Prema redoslijedu naslova višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija.
Naslov
višegodišnjeg
financijskog
okvira

Proračunska linija

Vrsta
rashoda

Broj
[Naslov………………………………………]

Dif./nedif
.

[XX.YY.YY.YY]

HR
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Doprinos
zemalja
EFTA-e

zemalja
kandidatkinja

trećih
zemalja

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

DA/NE

DA/NE

DA/N
E

DA/NE

HR

3.2.

Procijenjeni utjecaj na rashode

Kad je riječ o odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i plaćanja, predložena će izmjena podrazumijevati promjene glave Gospodarska,
socijalna i teritorijalna kohezija višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2014.–2020.
Prvo, u pogledu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, sredstva za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju dostupna za proračunsku
obvezu za razdoblje 2017.–2020. povećat će se za 5 841 600 033 EUR prema sadašnjim cijenama. Od ukupnog iznosa, 14 200 000 000 EUR
predstavlja posebno dodijeljena sredstva za Inicijativu za zapošljavanje mladih.
Drugo, u pogledu odobrenih sredstava za plaćanja, dodatne potrebe izračunane su u skladu sa sljedećim pretpostavkama:

3.2.1.



budući da će donošenje izmijenjenih operativnih programa biti dovršeno tek u drugoj polovini 2017., godišnje potrebe
pretfinanciranja uključene su u razdoblje 2018.–2020.,



procjenjuje se da međuplaćanja povezana s dodatnim sredstvima predviđena tehničkom prilagodbom iz članka 7. slijede obrazac
primijećen na početku ovog programskog razdoblja,



procjenjuje se da se međuplaćanja povezana s proširenjem posebne dodjele sredstava za Inicijativu brže izvršavaju jer su sad
uklonjena sve administrativne prepreke, a provedba na terenu napreduje brže nego kad je riječ o ostalim europskim socijalnim i
infrastrukturnim fondovima.

Sažetak procijenjenog utjecaja na rashode
u milijunima EUR prema sadašnjim cijenama (do 3 decimalna mjesta)

Naslov višegodišnjeg financijskog
okvira

Broj
1

GU: EMPL, REGIO

2014.

Pametan i uključiv rast

2015.

2016.

2017.

2018.19

2019.

2020.

UKUPNO

 Odobrena sredstva za poslovanje
1b:
19

HR

Gospodarska,

Obveze

(1)

U skladu s člankom 136. Uredbe (EU) br. 1303/2013 pretfinanciranje se mora opravdati rashodima za Inicijativu za zapošljavanje mladih prijavljenima do
31. 12. 2018.

17

HR

socijalna i teritorijalna
kohezija
Europski
fond
za
regionalni
razvoj,
Europski
socijalni
fond, Kohezijski fond

04 02 60 – Europski
socijalni fond – Manje
razvijene regije – Cilj
ulaganja
u
rast
i
zapošljavanje
04 02 61 – Europski
socijalni
fond
–
Tranzicijske regije – Cilj
ulaganja
u
rast
i
zapošljavanje
04 02 62 – Europski
socijalni
fond
–
Razvijenije regije – Cilj
ulaganja
u
rast
i
zapošljavanje
04 02 64 – Inicijativa za
zapošljavanje mladih
13 03 60 – Europski fond
za regionalni razvoj
(EFRR)
–
Manje
razvijene regije – Cilj
ulaganja
u
rast
i
zapošljavanje

237 320 881

242 067 299

246 908 645

251 846 817

978 143 642

251 466 089

256 495 412

261 625 320

266 857 826

1 036 444 647

87 329 881

89 076 479

90 858 008

92 675 169

359 939 537

500 000 000

233 333 333

233 333 333

233 333 333

1 200 000 000

237 320 880

242 067 299

246 908 645

251 846 645

978 143 642

261 625 320

266 857 826

1 036 444 646

251 466 089

256 495 411

13 03 61 – Europski fond
za regionalni razvoj

HR
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(EFRR) – Tranzicijske
regije – Cilj ulaganja u
rast i zapošljavanje
13 03 62 – Europski fond
za regionalni razvoj
(EFRR) – Razvijenije
regije – Cilj ulaganja u
rast i zapošljavanje

87 329 881

89 076 479

90 858 009

92 675 168

359 939 537

-26 071 285

-26 592 711

-27 124 565

-27 667 056

-107 455 617

13 04 60 – Kohezijski
fond – Ulaganje u rast i
radna mjesta

HR
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Plaćanja

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

25 285 013

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

(
2
)

50 887 923

108 495 693

184 668 629

26 792 094

53 921 033

114 962 440

195 675 567

9 304 437

18 725 854

39 924 494

67 954 785

04 02 64 – Inicijativa za
zapošljavanje mladih
85 000 000

13 03 60 – Europski fond za
regionalni razvoj (EFRR) –
Manje razvijene regije – Cilj
ulaganja u rast i zapošljavanje

220 000 000

231 000 000

349 000 000

885 000 000

25 285 013

50 887 923

108 495 693

184 668 629

13 03 61 – Europski fond za

HR
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regionalni razvoj (EFRR) –
Tranzicijske regije – Cilj
ulaganja u rast i zapošljavanje

26 792 094

53 921 033

114 962 440

195 675 567

9 304 437

18 725 854

39 924 493

67 954 785

-2 777 728

-5 590 378

-11 918 977

-20 287 083

13 03 62 – Europski fond za
regionalni razvoj (EFRR) –
Razvijenije regije – Cilj
ulaganja u rast i zapošljavanje
13 03 63 – Europski fond za
regionalni razvoj (EFRR) —
Dodatna
sredstva
za
najudaljenije i slabo naseljene
regije — Cilj ulaganja u rast i
radna mjesta
13 03 64 01 – Europski fond
za regionalni razvoj (EFRR)
— Europska teritorijalna
suradnja
13 04 60 – Kohezijski fond –
Ulaganje u rast i radna mjesta

HR
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Odobrena administrativna sredstva koja se financiraju iz
omotnice za posebne programe20
Nije primjenjivo.

(3)

UKUPNA odobrena
sredstva
za GU EMPL,

REGIO

=1
+1
a
+3

Obveze

1 626 162 416

1 382 019 001

1 404 992 715

1 428 425 901

5 841 600 033

85 000 000

339 985 361

472 479 242

863 846 276

1 761 310 878

=2
+2
a

Plaćanja

+3

 UKUPNA
poslovanje

odobrena

sredstva

za

Obveze

(4)

0

Plaćanja

(5)

0

(6)

Obveze
Plaćanja

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

UKUPNA odobrena sredstva
iz NASLOVA 1
višegodišnjeg financijskog okvira
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

=4+ 6

0

0

0

0

0

0

0

0

=5+ 6

0

0

Tehnička i/ili administrativna pomoć i rashodi za potporu provedbi programa i/ili djelovanja EU-a (prijašnje linije „BA”), neizravnih istraživanja, izravnih
istraživanja.
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Ako prijedlog/inicijativa utječe na više naslova:
 UKUPNA
poslovanje

odobrena

sredstva

za

Obveze

(4)

Plaćanja

(5)

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

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

(6)

Obveze

=4+ 6

Plaćanja

=5+ 6

Naslov višegodišnjeg financijskog
okvira:

5

0

0

„Administrativni rashodi”
U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)
Godina
N

Godina
N+1

Godina
N+2

Godina
N+3

unijeti onoliko godina koliko je
potrebno za prikaz trajanja
utjecaja (vidi točku 1.6.)

UKUPNO

GU: <…….>
 Ljudski resursi
 Ostali administrativni rashodi
GLAVNA UPRAVA <…….>
UKUPNO

UKUPNA odobrena sredstva
iz NASLOVA 5
višegodišnjeg financijskog okvira

Odobrena sredstva

(ukupne obveze = ukupna
plaćanja)

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

HR
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Godina
N21

UKUPNA odobrena sredstva
iz NASLOVA 1 – 5
višegodišnjeg financijskog okvira

21
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Godina
N+1

Godina
N+2

Godina
N+3

unijeti onoliko godina koliko je
potrebno za prikaz trajanja
utjecaja (vidi točku 1.6.)

UKUPNO

Obveze
Plaćanja

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

Procijenjeni utjecaj na odobrena sredstva za poslovanje
–  Za prijedlog/inicijativu nisu potrebna odobrena sredstva za poslovanje.
–  Za prijedlog/inicijativu potrebna su sljedeća odobrena sredstva za poslovanje:
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)
Godina
N

Godina
N+1

Godina
N+2

Navesti ciljeve i
rezultate

unijeti onoliko godina koliko je potrebno za
prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.)

UKUPNO

Trošak

Trošak

Troša
k

Trošak

Br.

Trošak

Br.

Trošak

Br.

Prosje
čni
trošak

Br.

22

Br.

Vrsta

Br.

REZULTATI

Br.



Godina
N+3

Trošak

Ukupni
broj

Ukupni
trošak

POSEBNI CILJ br. 123...
- Rezultat
- Rezultat
- Rezultat
Međuzbroj za posebni cilj br. 1
POSEBNI CILJ br. 2...
- Rezultat
Međuzbroj za posebni cilj br. 2
UKUPNI TROŠAK

22
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Rezultati se odnose na proizvode i usluge koji se isporučuju (npr. broj financiranih studentskih razmjena, kilometri izgrađenih prometnica itd.).
Na način opisan u odjeljku 1.4.2. „Posebni ciljevi…”.
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3.2.3.

Procijenjeni utjecaj na odobrena administrativna sredstva

3.2.3.1. Sažetak
–  Za prijedlog/inicijativu nisu potrebna odobrena administrativna sredstva.
–  Za prijedlog/inicijativu potrebna su sljedeća odobrena administrativna
sredstva:
U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)
Godina
N 24

Godina
N+1

Godina
N+2

Godina
N+3

unijeti onoliko godina koliko je potrebno za
prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.)

UKUPNO

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

Izvan NASLOVA 525
višegodišnjeg
financijskog okvira

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

UKUPNO

Potrebna odobrena administrativna sredstva pokrit će se odobrenim sredstvima glavne uprave koja su već dodijeljena za
upravljanje djelovanjem i/ili su preraspoređena unutar glavne uprave te, prema potrebi, bilo kojim dodatnim sredstvima koja
se mogu dodijeliti nadležnoj glavnoj upravi u okviru godišnjeg postupka dodjele sredstava uzimajući u obzir proračunska
ograničenja.
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Godina N godina je početka provedbe prijedloga/inicijative.
Tehnička i/ili administrativna pomoć i rashodi za potporu provedbi programa i/ili djelovanja EU-a
(prijašnje linije „BA”), neizravnih istraživanja i izravnih istraživanja.
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3.2.3.2. Procijenjene potrebe u pogledu ljudskih resursa
–  Za prijedlog/inicijativu nisu potrebni ljudski resursi.
–  Za prijedlog/inicijativu potrebni su sljedeći ljudski resursi:
Procjenu navesti u ekvivalentima punog radnog vremena

Godina
N

Godina
N+1

Godina N+2

Godina
N+3

unijeti
onoliko
godina
koliko je
potrebno
za prikaz
trajanja
utjecaja
(vidi
točku
1.6.)

 Radna mjesta prema planu radnih mjesta (dužnosnici i privremeni djelatnici)
XX 01 01 01 (Sjedište i predstavništva Komisije)
XX 01 01 02 (Delegacije)
XX 01 05 01 (Neizravno istraživanje)
10 01 05 01 (Izravno istraživanje)
 Vanjsko osoblje (u ekvivalentu punog radnog vremena: EPRV)26
XX 01 02 01 (UO, UNS, UsO iz „globalne omotnice”)
XX 01 02 02 (UO, LO, UNS, UsO i MSD u
delegacijama)
- u sjedištima

XX 01 04 yy 27

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

XX se odnosi na odgovarajuće područje politike ili glavu proračuna.
Potrebna odobrena sredstva za ljudske resurse pokrit će se odobrenim sredstvima koja su već namijenjena
upravljanju djelovanjem i/ili koja su preraspoređena unutar glavne uprave te, prema potrebi, iz bilo kojih
dodatnih sredstava koja se mogu dodijeliti nadležnoj glavnoj upravi u okviru godišnjeg postupka dodjele
sredstava uzimajući u obzir proračunska ograničenja.

Opis zadaća:
Dužnosnici i privremeno osoblje
Vanjsko osoblje

26

27
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UO = ugovorno osoblje; LO = lokalno osoblje; UNS = upućeni nacionalni stručnjaci; UsO = ustupljeno
osoblje; MSD = mladi stručnjaci u delegacijama.
U okviru gornje granice za vanjsko osoblje iz odobrenih sredstava za poslovanje (prijašnje linije „BA”).
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3.2.4.

Usklađenost s tekućim višegodišnjim financijskim okvirom
–  Prijedlog/inicijativa u skladu je s postojećim višegodišnjim financijskim
okvirom.
–  Prijedlog/inicijativa povlači za sobom reprogramiranje relevantnog naslova
višegodišnjeg financijskog okvira.
Objasniti o kakvom je reprogramiranju riječ te navesti odgovarajuće proračunske linije i iznose.

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

3.2.5.

Doprinos trećih osoba
– Prijedlogom/inicijativom ne predviđa se sufinanciranje od trećih osoba.
– Prijedlogom/inicijativom predviđa se sufinanciranje prema sljedećoj procjeni:
Odobrena sredstva u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)
Godina
N

Godina
N+1

Godina
N+2

Godina
N+3

unijeti onoliko godina koliko je
potrebno za prikaz trajanja
utjecaja (vidi točku 1.6.)

Ukupno

Navesti
tijelo
koje
sudjeluje u financiranju
UKUPNA sredstva
sufinanciranja

3.3.

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


na vlastita sredstva



na razne prihode
U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Proračunska
linija
okviru prihoda:

u

Odobrena
sredstva
dostupna za
tekuću
proračunsku
godinu

Utjecaj prijedloga/inicijative28

Godina
N

Godina
N+1

Godina
N+2

Godina
N+3

unijeti onoliko godina koliko je potrebno
za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku
1.6.)

Članak ………….

Za razne namjenske prihode navesti odgovarajuće proračunske linije rashoda.

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