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Dette dokument skal forsyne nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet – og i 
særlig grad medlemmerne af Budgetudvalget – med en beskrivelse af de årlige 
budgetprocedurer i den sjette valgperiode og samtidig fremhæve nogle af de politiske 
resultater. 
 
Nogle af de tekniske udtryk er kursiveret og forklares i den ordliste, der er vedføjet 
som bilag. 
 
Dette dokument er udarbejdet i samarbejde mellem Budgetudvalgets sekretariat og 
Temaafdelingen for Budgetanliggender. 
 
Dokumentet udgøres af fire dele: 

 Del 1:  Vigtigste resultater - her havde Parlamentet betydning 
 Del 2:  Budgetmekanismer i de årlige og flerårige procedurer 
 Del 3:  Årlige budgetprocedurer 2005-2009  
 Del 4:  Bilag: detaljerede budgettal samt ordforklaringer 

 
For yderligere detaljer og baggrundsinformation om den flerårige finansielle ramme 
og de årlige budgetprocedurer i den sjette valgperiode se venligst undersøgelsen om 
den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 og budgetprocedurerne for 2005-2009, 
som er udarbejdet af Temaafdelingen for Budgetanliggender.   
 
 
 
 
 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
Ændringsbudgetterne er ikke nævnt i oversigterne over de årlige budgetprocedurer, 
men kan findes i de vedlagte tabeller (se bilag). Den følgende tabel viser antallet af 
ændringsbudgetter vedtaget i løbet af hvert regnskabsår: 
 

Regnskabsår 2005 2006 2007 2008 
Antal ændringsbudgetter 8 6 7 10 
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 DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME (FFR) 
 

Siden 1988 har de årlige budgetprocedurer fundet sted inden for en flerårig 
finansiel ramme (FFR) vedtaget ved en interinstitutionel aftale (IAA). 

Den nuværende IIA blev vedtaget den 17. maj 2006. Dens formål er at styrke 
budgetdisciplinen og forbedre den årlige budgetprocedures forløb og det 
interinstitutionelle samarbejde på budgetområdet samt sikre en forsvarlig økonomisk 
forvaltning af EU’s midler.  

1. BAGGRUND 

1.1. IIA OG FFR: PÅ VEJ MOD EN LETTERE ÅRLIG BUDGETPROCEDURE 

1980’erne betegnes ofte som et årti med budgetkriser på EU-plan. Der var åben 
konflikt mellem budgetmyndighedens to parter, hvilket førte til sen vedtagelse af 
budgetterne for 1980, 1985, 1986 og 1988 og til anvendelse af ordningen med 
foreløbige tolvtedele.  

Derfor blev det besluttet, at give EU’s udgifter en ramme ved at anvende et 
planlægningsredskab på mellemlang sigt (fem, siden syv år), fastlægge regler for at 
lette dialogen og i sidste ende overvinde disse vanskeligheder.  

Budgetbevillingerne skulle fortsat godkendes og gennemføres årligt. IIA’erne blev 
ikke desto mindre grundlag for de interinstitutionelle forbindelser på budgetområdet, 
og siden de blev indført, er de årlige budgetter blevet vedtaget til tiden. De førte 
også til, at der blev udviklet flerårige finansielle programmer. 

Træder Lissabontraktaten i kraft, bliver FFR ikke længere vedtaget gennem 
tidsbegrænsede IIA'er. Den bliver i stedet til primær ret (artikel 312 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde). 

1.2. DE FINANSIELLE RAMMER 

De første to finansielle rammer blev ledsaget af en forhøjelse af loftet over egne 
indtægter, hvilket derimod ikke var tilfældet med den tredje og (nuværende) fjerde. 

Hvert af de finansielle overslag har afspejlet strategiske retningslinjer og store 
politiske valg: 

1988-1992 (Delors I-pakken):  Meningen var, at den skulle gøre en ende på 
budgetkrisen og stille de nødvendige ressourcer til rådighed for den budgetmæssige 
gennemførelse af den europæiske fælles akt. 

1993-1999 (Delors II-pakken):  Den bevirkede, at strukturfondene kunne fordobles. 

2000-2006 (Agenda 2000): Fællesskabets budget blev stabiliseret, og der blev 
foretaget henlæggelser til at finansiere udvidelsen. 

2007-2013: Denne finansielle ramme sigter mod at stille tilstrækkelige midler til 
rådighed for EU under overholdelse af budgetdisciplinen og på grundlag af en 
vurdering af den merværdi, der opnås ved EU-samarbejdet. 
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2. DEN NUVÆRENDE IIA OG FFR (2007-2013) 

2.1 TO ÅRS FORHANDLINGER  

Fra forelæggelsen af meddelelsen fra Kommissionen først i 2004 indtil vedtagelsen 
af IIA den 17. maj 2006 var det nødvendigt med næsten to års forhandlinger mellem 
medlemsstaterne for at nå til enighed om en aftale i Det Europæiske Råd (i 
december 2005). 

2.2 EUROPA-PARLAMENTET FASTLAGDE SÆRLIGE INTERNE 
STRUKTURER FOR AT FORBEREDE FORHANDLINGERNE 

Parlamentet besluttede at nedsætte et midlertidigt udvalg, som forelagde en 
vidtrækkende og omfattende betænkning i maj 2005 (betænkning af Böge).  I den var 
Parlamentets forhandlingsposition fastsat, og den blev vedtaget med stort flertal i 
juni 2005.  Det var første gang Parlamentet vedtog en forhandlingsposition inden 
Rådets konklusioner. Den indeholdt både kvantitative (med midler beløbende sig til 
975 mia. EUR i forpligtelser) og kvalitative elementer, såsom reformen af 
finansieringssystemet, forbedring af budgetgennemførelsen og et fornyet 
fleksibilitetsinstrument.  Parlamentets kohærente og stærke position var resultatet af 
det tætte samarbejde med de sagkyndige udvalg. 

Nedsættelsen af det midlertidige udvalg gav sig udslag i, at Parlamentet blev synligt 
som en ligeværdig partner med Rådet.  

Efter den aftale, der blev opnået enighed om i Rådet i december 2005 (847 mia. 
EUR, langt under Parlamentets position fra juni), blev der afholdt fire trepartsmøder, 
som fandt sted i begyndelsen af 2006. Der blev opnået enighed om en aftale mellem 
de tre institutioner den 4. april 2006, og den blev undertegnet den 17. maj 2006.  

3. SLUTRESULTAT FOR PARLAMENTET OG VIDERE SKRIDT 

3.1 PARLAMENTETS RESULTATER  

FFR for 2007-2013 gav EU mulighed for udgifter på 864,3 mia. EUR i hele perioden.  
En række underskud forblev uden løsning efter forhandlingerne, men aftalen var det 
eneste mulige kompromis, Parlamentet kunne opnå, inden for de givne rammer. 

Parlamentets resultater består i de fremskridt, der er gjort inden for de tre søjler i dets 
forhandlingsposition:  

– finde en balance mellem politiske prioriteter og finansielle behov 
(forhøjelse på 4 mia. EUR til finansiering af EU’s politikudfordringer, finansiering af 
instrumenter uden for den finansielle ramme såsom EU’s Solidaritetsfond, Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og nødhjælpsreserven) 

– forbedre budgetstrukturen gennem mere fleksibilitet (fleksibilitetsinstrumentet, 
midtvejsevaluering osv.)  

– forbedre kvaliteten af gennemførelsen af EU-midler og fastholdelse af 
Parlamentets beføjelser (revision af finansforordningen, bestemmelser om 
forsvarlig økonomisk forvaltning af EU’s budget, navnlig medlemsstaternes årlige 
oversigter, fremme af Parlamentets ret til at blive informeret om FUSP, inddragelse af 
Parlamentet i midtvejsevalueringer osv.). 
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I overensstemmelse med Parlamentets position under forhandlingerne om den 
nuværende finansielle ramme viste det sig i løbet af det første år, at midlerne var 
utilstrækkelige. Under forberedelsen af budgettet for 2008 i 2007 nåede 
medlemsstaterne til enighed om at følge den vej, Parlamentet havde udstukket for at 
stille yderligere fællesskabsmidler til rådighed for Galileo-programmet og Det 
Europæiske Teknologiske Institut (EIT) samt senere for 
fødevarefacilitetsinstrumentet og EU’s bidrag til den europæiske økonomiske 
genopretningsplan.  Disse finansieringsbehov (hhv. 3,7 mia., 1 mia. og 5 mia. EUR) 
er blevet dækket gennem mobilisering af IIA-instrumenter.  

3.2 VIDERE SKRIDT: MIDTVEJSEVALUERINGEN 

I den tredje erklæring i IIA blev Kommissionen opfordret til at foretage en fuld 
evaluering af den finansielle ramme, der dækkede alle aspekter af EU's udgifter 
(herunder den fælles landbrugspolitik) og ressourcer (herunder Det Forende 
Kongeriges rabat) samt til at aflægge beretning i 2008/2009. En bedømmelse af IIA's 
funktionsmåde skulle ledsage denne evaluering. 

Parlamentet vedtog den 25. marts 2009 en beslutning for at fastlægge sin 
position, inden Kommissionen forelagde sine forslag. 

Parlamentet insisterede på, at behovet for at finansiere nye prioriteringer ikke 
måtte skabe usikkerhed om midler til finansiering af eksisterende programmer, 
navnlig under udgiftsområde 1a, 3 og 4. De omfatter forskning og innovation, nye 
udfordringer såsom energisikkerhed, klimaændringer, unionsborgerskab, frihed, 
sikkerhed og retfærdighed samt FUSP. Parlamentet opfordrede også til bedre 
gennemførelse af en række generelle principper, såsom fokus på politikker med en 
europæisk merværdi, identifikation af positive og negative prioriteter frem for 
selvpålagte lofter, en større grad af fleksibilitet osv. 

 

PARLAMENTETS BESLUTNING AF 29. MARTS 2009 INDEHOLDT FORSLAG 
OM TRE TRIN VED MIDTVEJSREVISIONEN: 

1.   løsning af problemerne med underskud og uudnyttede bevillinger inden for 
rammerne af de årlige budgetprocedurer, herunder eventuelle behov, der måtte 
opstå på grund af nye EU-kompetencer under Lissabontraktaten  

2.  forberedelse af en mulig tilpasning og forlængelse af den nuværende 
flerårige finansielle ramme indtil 2015/2016 for at sikre en glidende overgang til et 
system med flerårige finansielle rammer over fem år, hvilket giver hvert Parlament 
og hver Kommission det politiske ansvar for FFR, samt en mulig tilpasning og 
forlængelse af de nuværende programmer i overensstemmelse med forlængelsen af 
FFR  

3.  forberedelse af den næste flerårige finansielle ramme fra 2016/2017 (af det 
Parlament, der vælges i 2014). 
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EGNE INDTÆGTER 

1. BAGGRUND 

I artikel 269 i EF-traktaten fastsættes det, at budgettet finansieres med forbehold af 
andre indtægter fuldt ud af egne indtægter. 

1.1. STADIG STØRRE DIVERSIFICERING AF EGNE INDTÆGTER 

Fællesskaberne blev oprindeligt finansieret gennem nationale bidrag. Siden 
afgørelsen af 21. april 1970 er Fællesskabets budget blevet finansieret af egne 
indtægter, der tilfalder Fællesskaberne som en ret, uden behov for at nationale 
myndigheder træffer nogen beslutning. Afgørelsen fra 1970 fastsatte traditionelle 
egne indtægter (told, landbrugsafgifter og sukkerafgifter) og en momsbaseret egen 
indtægt, der havde til formål at få budgettet til at balancere. Der blev introduceret en 
såkaldt fjerde indtægt i 1988 baseret på det nationale BNP. 

BNP-indtægten er gradvis blevet en stor indtægtskilde for EU’s budget og tegner sig 
nu for over 70 % af de samlede indtægter, mens moms udgør omkring 15 %, og 
traditionelle egne indtægter resten.  

Andre indtægter, der udgør omtrent 1 % af budgettet, omfatter skat betalt af EU’s 
ansatte af deres løn, bidrag fra tredjelande til visse EU-programmer og bøder til 
selskaber, der overtræder konkurrencelovgivningen eller andre love. 

1.2. ET SYSTEM SUPPLERET MED KORREKTIONSMEKANISMER 

Det Forenede Kongeriges rabat blev indført efter Det Europæiske Råd i 
Fontainebleau den 7. maj 1985. Rabatten er en kompensationsmekanisme, der 
indebærer, at Det Forenede Kongerige får refunderet to tredjedele af differencen 
mellem landets andel af momsindtægterne og dets andel af tildelte 
fællesskabsudgifter. For at det ikke skal gå ud over de samlede egne indtægter, 
finansieres rabatten gennem yderligere opkrævninger fra medlemsstaterne. I den 
forbindelse tages der højde for en nedsættelse på 75 % for Tyskland (indført i 1985) 
samt for Nederlandene, Østrig og Sverige (aftalt i 1999 på Det Europæiske Råds 
møde i Berlin). Den oprindelige rabat blev således fulgt op af rabatter til rabatten. 

1.3. DELVIS ÆNDRING VEDTAGET PÅ DET EUROPÆISKE RÅDS MØDE I 
DECEMBER 2005 

Det Europæiske Råd opfordrede i december 2005 til yderligere tilpasninger af EU's 
egne indtægter gennem en nedsættelse af Det Forende Kongeriges rabat, samtidig 
med at der skulle indføres yderligere kompensationer for omkostningerne til rabatten 
for en række medlemsstater. De vedtagne tilpasninger var som følger: 

•  harmonisering af momsbidragssatsen for alle medlemsstater undtagen 
Tyskland, Nederlandene, Sverige og Østrig, der skulle nyde godt af lavere 
satser i perioden 2007-2013 

•  nedsættelse af de årlige bruttobidrag til de egne indtægter for Nederlandene og 
Sverige i perioden 2007-2013 på hhv. 605 mio. EUR og 150 mio. EUR. 

•  tilpasning af udregningen af Det Forenede Kongeriges rabat, der begrænsedes 
til 10,5 mia. EUR i perioden 2007-2013, gennem en progressiv nedsættelse af 
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de samlede fordelte udgifter fraset den fælles landbrugspolitik i medlemsstater, 
der er tiltrådt efter den 30. april 2004. 

Desuden blev der indføjet en evalueringsklausul i aftalen om den flerårige finansielle 
ramme 2007-2013. Rådet opfordrede Kommissionen til at gennemføre en 
omfattende evaluering, der dækkede alle aspekter af udgifter og indtægter, herunder 
den fælles landbrugspolitik og den britiske rabat, og til at forelægge en rapport i 
2008/2009. 

2. EUROPA-PARLAMENTETS SKRIDT 
 

2.1 PARLAMENTETS KRITIK AF SYSTEMET MED EGNE INDTÆGTER 

I beslutningen af 29. marts 2007 om systemet med egne indtægter i fremtiden 
understregede Parlamentet, at det nuværende system med egne indtægter, der 
fortrinsvis er baseret på medlemsstaternes bidrag, er udemokratisk. Systemet med 
egne indtægter blev kompliceret og uforståeligt for EU's borgere. Systemet udgør 
ikke noget bidrag til at gøre inddragelsen synlig til fordel for den europæiske 
integration og har ført til stadig vanskeligere diskussioner om størrelsen på 
medlemsstaternes bidrag. Parlamentet understregede også, at nogle ambitiøse EU-
initiativer, f.eks. Galileo og de transeuropæiske net, led under mangel på 
finansiering. Ydermere skærpedes debatten om rimelige modydelser, som er 
medlemsstaternes måde at udregne deres nettobalance på, fordi 85 % af de egne 
indtægter mere var bidrag end egentlige egne indtægter. 

Europa-Parlamentet har i flere beslutninger understreget manglen på indtægter 
(loftet over de egne indtægter på 1,24 % af BNI1, der blev fastsat i Edinburgh i 1992, 
er aldrig blevet nået, og Fællesskabet budget er vokset langsommere end 
medlemsstaternes). Parlamentet har også erklæret, at det er tilhænger af en reform 
af systemet med egne indtægter. Der er blevet forelagt forslag, der skulle sikre EU’s 
budgetautonomi og gøre den måde, hvorpå indtægterne fremkommer, mere synlig 
for EU's borgere og mere demokratisk 

2.2 EN TOFASET LØSNING VEDTAGET VED BESLUTNINGEN AF 29. 
MARTS 2007 

Beslutningen af 29. marts 2007 om Den Europæiske Unions egne indtægter i 
fremtiden har givet Kommissionen nogle retningslinjer i forbindelse med revisionen i 
2008/2009. Den udgør også et klart signal til stats- og regeringscheferne om deres 
parlamenters synspunkter, eftersom denne beslutning var baseret på en 
initiativbetænkning udarbejdet af Alain Lamassoure, der havde taget kontakt til alle 
EU's nationale parlamenter for at nå frem til en konsensus om en sammenhængende 
strategi for EU’s egne indtægter i fremtiden. 

Først opregner den manglerne ved den nuværende finansieringsordning og 
anbefaler derefter en progressiv strategi opdelt i to faser: 

• Den første fase skulle forbedre det nuværende system med nationale bidrag. 
Ligheden og solidariteten mellem medlemsstaterne skulle ledsages af en 
forenklet præsentation, som var forståelig og gennemsigtig for repræsentanter 
og borgere. 

                                                 
1 Begrebet bruttonationalprodukt (BNP) blev i 2002 udskiftet med bruttonationalindkomst (BNI). 
Loftet på 1,27 % af BNI er lig med 1,24 % af BNI ifølge den nye statistiske metode. 
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• Den anden fase af reformen består i etableringen af et egentligt system med 
egne indtægter, så der kan findes tilbage til ånd og bogstav i de 
grundlæggende traktater. Dette nye system vil være baseret på en række 
principper, såsom fuld respekt for princippet om medlemsstaternes fiskale 
suverænitet og fiskal neutralitet. Der vil ikke ske en forøgelse af de samlede 
offentlige udgifter eller skattebyrden for borgerne. Der vil ikke være nogen 
ændringer i størrelsesordenen af EU-budgettet, og indførelsen af det nye 
system vil være gradvis. 

Der er blevet undersøgt flere muligheder for fremtiden. Kontakterne til de nationale 
parlamenter understregede, at tiden endnu ikke er inde til en ny europæisk skat, men 
at muligheden ikke bør udelukkes. Med beslutningen blev det understreget, at det er 
af afgørende betydning at undersøge indførelsen af et nyt system med egne 
indtægter baseret på en i medlemsstaterne opkrævet skat ud fra ideen om, at denne 
skat helt eller delvis tilflyder EU-budgettet direkte som en egentlig egen indtægt og 
dermed skaber et direkte bånd mellem Unionen og de europæiske skatteydere. Der 
blev gjort overvejelser om flere mulige afgifter til dette formål i løbet af kontakterne 
med de nationale parlamenter og i Kommissionens rapporter om reformen af 
ordningen med egne indtægter, herunder moms, punktafgifter på motorbrændstof til 
transport og andre energiafgifter, tobak og alkohol samt miljøafgifter. 

3. BESTEMMELSER FASTLAGT I FORBINDELSE MED RATIFICERING 
AF LISSABONTRAKTATEN 

Lissabontraktaten åbner muligheder i denne forbindelse (artikel 311 i TEUF (den 
konsoliderede udgave), der afløser artikel 269 i EF-traktaten).  

Den fastholder, at budgettet skal finansieres fuldt ud af egne indtægter, og 
fastsætter, at Rådet med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet vedtager 
en afgørelse, der fastlægger bestemmelser vedrørende ordningen for Unionens egne 
indtægter, herunder muligheden for indførelse af nye kategorier af egne indtægter og 
ophævelse af eksisterende kategorier. En sådan afgørelse skal i så tilfælde 
godkendes af alle medlemsstater. Den fastsætter også, at Unionen tilvejebringer de 
nødvendige midler med henblik på at nå sine mål og gennemføre sin politik. 

Hvad angår ændringer af gennemførelsesbestemmelser i forbindelse med egne 
indtægter, skal Rådet i modsætning til tidligere, hvor det kun skulle høre Europa-
Parlamentet, nu under den nye traktat først indhente Parlamentets godkendelse. 

Parlamentet glædede sig – på trods af at det i sin beslutning af 7. maj 2009 om de 
finansielle aspekter ved Lissabontraktaten beklagede, at medlemsstaterne ikke 
havde benyttet sig af muligheden for at indføre en ordning for egentlige egne 
indtægter, samt at der ikke er gjort mere for at inddrage Parlamentet i fastlæggelsen 
af grænserne for egne indtægter, og hvilken type egne indtægter EU råder over – 
over indsatsen for at indføre en mulighed for at vedtage foranstaltninger til 
gennemførelse af beslutningen om egne indtægter. 
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TÆTTERE FORBINDELSE MELLEM BUDGET OG 
LOVGIVNING 

 
Lovgivning og budget er tæt forbundet.  Parlamentet har en nøglerolle i kraft af sin 
dobbeltrolle som budget- og lovgivningsmyndighed. De fagudvalg, der er involveret i 
lovgivningen, forhandler med Kommissionen og Rådet om fællesskabsinitiativers 
lovgivningsmæssige aspekter (dvs. politikindhold, programmer, aktioner osv.), og 
Budgetudvalget forhandler med Rådet om de budgetmæssige aspekter af alle EU-
programmer og finansieringsrammen for alle initiativer. Der kan ikke vedtages nogen 
programmer eller initiativer med finansiel virkning, hvis de ikke har et budget fastlagt 
af budgetmyndigheden. 

1. FORBINDELSER MELLEM BUDGETUDVALGET OG PARLAMENTETS 
FAGUDVALG 

1.1. UDTALELSER 

Ud over Budgetudvalgets mest synlige aktivitet – den årlige budgetprocedure – 
deltager dette udvalg konstant i lovgivningsprocedurerne i alle fagudvalg. 
Budgetudvalget vedtager udtalelser til fagudvalgene både i forbindelse med 
lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige aktiviteter. 
Hvad lovgivningsforslag med budgetmæssige konsekvenser angår, er sigtet med 
Budgetudvalgets udtalelser at efterprøve alle lovgivningsforslags finansielle 
kompatibilitet med lofterne over den flerårige finansielle rammes udgiftsområder. 
Desuden sigter udvalgets udtalelser i forbindelse med den årlige budgetprocedure 
mod at kontrollere overholdelsen af de finansieringsrammer for EU-programmer, der 
fastsættes under den lovgivningsprocedure, som fagudvalgene har ansvaret for. 
Desuden er der i forretningsordenen (artikel 50) fastsat bestemmelser om udvidet 
samarbejde i de tilfælde, hvor et spørgsmål i næsten lige stort omfang henhører 
under to udvalgs sagsområde.  
Hvad ikke-lovgivningsmæssige aktiviteter angår (initiativbetænkninger), udarbejder 
Budgetudvalget udtalelser om udkast til politiske betænkninger med forbindelse til 
forskellige politiske områder for bl.a. at understrege de finansielle aspekter af disse 
politikker og grundprincipperne for forsvarlig budgetforvaltning. 

1.2. UDVALGETS ROLLE VED UVENTEDE HÆNDELSER I SAMARBEJDET 
MED ANDRE UDVALG  

1.2.1 Solidaritetsfonden og Globaliseringsfonden 

Det er Budgetudvalgets opgave at forhandle med budgetmyndighedens anden part 
for at finansiere uventede udgifter. 

Det sker i forbindelse med anvendelse af Solidaritetsfonden, hvis en medlemsstat 
rammes af en national katastrofe. Budgetudvalget er korresponderende udvalg i 
forbindelse med denne procedure, mens Regionaludviklingsudvalget udarbejder en 
udtalelse om emnet. Det samme er tilfældet i forbindelse med anvendelse af 
Globaliseringsfonden til fordel for medlemsstaters virksomheder, der har problemer 
som følge af den globaliserede økonomi. I sådanne sager er Budgetudvalget også 
korresponderende udvalg, mens Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
udarbejder en udtalelse. 
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1.2.2 Galileo og den europæiske økonomiske genopretningsplan: to 
vellykkede eksempler på godt samarbejde mellem Budgetudvalget og et 
fagudvalg, Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE) 

  
Ud over den førnævnte anvendelse af de to europæiske fonde har der i den seneste 
tid været to specifikke tilfælde, hvor Budgetudvalget skulle forhandle om uventede 
udgifter i samarbejde med et fagudvalg.  

Det første tilfælde vedrører Galileo, efter at de private virksomheder, der var 
involveret i finansieringen af programmet, trak sig ud af programmet i september 
2008. ITRE-udvalget, der er ansvarligt for forslaget til forordning om den videre 
gennemførelse af de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer (Egnos og 
Galileo), kunne ikke vedtage Kommissionens forslag til lovgivning uden en 
finansieringsramme.  

Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at ændre FFR som 
reaktion på uventede forhold. I sin afgørelse af 19. september planlagde 
Kommissionen en revision af FFR for at tilvejebringe yderligere 2,4 mia. EUR, der var 
nødvendige til etablerings- og ibrugtagningsfasen samt driftsfasen af Galileo-
programmet. 

Under budgetproceduren for 2008 bifaldt Parlamentet ved førstebehandlingen 
Kommissionens forslag om en revision af FFR. Under budgetsamrådet den 23. 
november 2007 fastholdt Parlamentet, at det var nødvendigt at revidere FFR.  

Efter langvarige forhandlinger bevægede Rådet sig i retning af Parlamentets 
anmodning i overensstemmelse med bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale 
af 17. maj 2006. Den samlede aftale mellem Budgetudvalget og Rådet omfattede en 
revision af FFR på 1,6 mia. EUR, hvortil skulle lægges 200 mio. EUR fra 
genanvendelse af bevillinger til fællesskabsprogrammer under udgiftsområde 1a og 
400 mio. EUR fra omprioritering under det 7. rammeprogram for forskning - Euratom 
samt anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet med et beløb på 200 mio. EUR. Denne 
aftale var i overensstemmelse med Parlamentets absolutte prioritet om ikke at 
reducere finansieringsrammerne for flerårige programmer. 

Budgetudvalget vedtog et forslag til afgørelse om ændring af FFR. ITRE-udvalget, 
der havde ansvaret for det lovgivningsmæssige forslag, kunne derefter vedtage det 
lovgivningsmæssige forslag om Galileo og forelægge sin betænkning for 
plenarforsamlingen.  

Det andet tilfælde drejer sig om den europæiske økonomiske genopretningsplan, 
som Kommissionen stillede forslag om i januar 2009 i et forsøg på at støtte EU’s 
økonomi efter den verdensomspændende finansielle og økonomiske krise. 
Budgetudvalget forhandlede med Rådet om de finansielle aspekter i Kommissionens 
forslag, nemlig hvor de 5 mia. EUR kom fra, der skulle afsættes dels til 
energisektoren, dels til udviklingen af bredbånd i landområderne og dels til en 
styrkelse af operationerne i forbindelse med de nye udfordringer i forbindelse 
sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik. 

 Den aftale, der blev indgået med Rådet den 2. april 2009, indeholdt en strategi i to 
trin:  

o  Trin 1:  2,6  mia. EUR:  
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Loftet for udgiftsområde 1a blev forhøjet med 2 mia. EUR i 2009 ved at sænke loftet 
for udgiftsområde 2 med det samme beløb. Der blev tilføjet 600 mio. EUR til udvikling 
af landdistrikterne fra budgettet for 2009.  

o Trin 2:  2,4 mia. EUR:  

De resterende 2,4 mia. EUR skulle sikres gennem en udligning i forbindelse med 
samrådet under budgetprocedurerne for 2010 og 2011 ved at bruge alle de midler, 
der er fastlagt i retsgrundlaget, og uden at dette får nogen indvirkning på de samlede 
bevillinger til programmer, der er vedtaget ved den fælles beslutningsprocedure, og 
den årlige budgetprocedure. 

I dette tilfælde var udkommet af forhandlingerne igen acceptabelt for Parlamentet, 
eftersom princippet om ikke at reducere finansieringsrammerne for flerårige 
finansielle programmer blev accepteret.  

Budgetudvalget vedtog efterfølgende ændringen af FFR i overensstemmelse med 
den aftale, der var indgået med Rådet. Derefter kunne ITRE-udvalget vedtage det 
lovgivningsmæssige forslag og forelægge det for plenarforsamlingen til endelig 
vedtagelse. 
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FINANSFORORDNINGEN 

 

Næst efter traktaten er finansforordningen den centrale reference for de principper og 
procedurer, der ligger til grund for etableringen og gennemførelsen af Den 
Europæiske Unions budget og kontrollen med De Europæiske Fællesskabers 
økonomi. Gennemførelsesbestemmelserne består af mere detaljerede og tekniske 
regler, der er nødvendige for anvendelsen af finansforordningen. 

I artikel 279 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten) 
fastsættes det, at Parlamentet blot skal høres om forslaget, men det har spillet en 
central rolle i proceduren. 

To versioner af finansforordningen var gældende i den sjette valgperiode: 
versionen fra 2002 og versionen fra 20062. 

1. BAGGRUND: HOVEDTRÆKKENE I REVISIONEN AF 
FINANSFORORDNINGEN I 2002  

1.1 Revisionen af finansforordningen i 2002 var den første gennemgribende 
revision siden 1977 

Omarbejdningen af den finansforordning, der havde været gældende siden 
december 1977, var et af de vigtigste elementer i den administrative og 
finansielle reform3, der var den første opgave for Prodi-Kommissionen, der blev 
udnævnt i september 1999. Omarbejdningen fokuserede på at sikre korrekt 
forvaltning af den stærkt stigende mængde EU-midler. 

1.2 To vigtige ændringer vedtaget den 25. juni 2002 

o Reformen af finanskontrollen og mere ansvar til generaldirektoraterne 

Finansforordningen fra 1977 var styret af en ordning med forudgående kontrol ved 
den centrale finansinspektør i hver enkelt institution. Med omarbejdningen af 
finansforordningen i 2002 blev der overdraget mere ansvar til de 
anvisningsberettigede i de enkelte generaldirektorater.   Et decentralt system 
med forudgående og efterfølgende kontrol gør det muligt for den 
anvisningsberettigede at afholde udgiften uden at indhente en forhåndsgodkendelse 
hos finansinspektøren. Det decentrale system indeholder til gengæld forskellige 
former for kontrol, herunder kontrollen i forbindelse med den interne revision. De 
finansielle aktører gives større ansvar, og hvert generaldirektorat skal udfærdige en 
årlig aktivitetsrapport og afgive en revisionserklæring. 

o Revisionsreformen 

Et andet vigtigt aspekt i 2002-versionen af finansforordningen var overgangen fra et 
kasseorienteret revisionssystem til et moderne periodiseret regnskabssystem, der 
giver mulighed for at regnskabsmæssige begivenheder og transaktioner indføjes i 
regnskaberne, når de foregår, i stedet for når beløb inddrives eller udbetales.  
                                                 
2 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende 
De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, som ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) 
nr. 1995/2006 af 13. december 2006. 
3 Hvidbog om reform af Kommissionen. KOM(2000)0010 af 18.1.2000. 
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2. REVISIONEN AF FINANSFORORDNINGEN I 2006 OG 
PARLAMENTETS VIGTIGSTE RESULTATER 

2.1 TIDSPLAN OG PROCEDURE 

Finansforordningen revideres hvert tredje år, eller når det viser sig nødvendigt. 
Kommissionen forelagde sine første forslag i 2005, og der skulle forløbe to år med 
forhandlinger med Rådet og Parlamentet, inden der kunne opnås enighed om en 
aftale.  

Hvad revisionen i 2002 angår, mente Parlamentet – mens artikel 279 i EF-traktaten 
fastsætter, at Parlamentet blot skal høres om forslaget – at budgetmyndighedens 
ene part ikke ensidigt kunne vedtage finansforordningen i betragtning af de 
vidtrækkende budgetmæssige implikationer. Der blev i overensstemmelse med 
fælleserklæringen af 4. marts 1975 truffet aftale om en samrådsprocedure, og 
Parlamentet blev behandlet som en ligeværdig partner. 

Den finansforordning, der blev vedtaget den 13. december 2006, ændrer mere end 
halvdelen af artiklerne i den finansforordning, der blev vedtaget den 25. juni 2002. 

2.2 MÅLET MED REVISIONEN AF FINANSFORORDNINGEN I 2006 

Målene med revisionen i 2006 var forenkling af de finansielle procedurer og 
forbedring af effektiviteten og gennemsigtigheden af EU's udgifter. Modtagere af 
EU-midler og brugere af finansforordningen havde lige siden de tidlige stadier i 
gennemførelsen af den og dens gennemførelsesbestemmelser klaget over en 
uforholdsmæssig høj grad af kompleksitet. Derfor var det nødvendigt at udarbejde en 
forbedret finansforordning til den nye generation af EU-finansierede programmer 
(2007-2013), såsom strukturfondene og rammeprogrammet for forskning og 
udvikling. 

2.3 PARLAMENTET SOM AKTIV DELTAGER I REVISIONEN AF 
FINANSFORORDNINGEN 

Parlamentet bakkede stærkt op om og påvirkede kraftigt den nye revision af 
finansforordningen. Det gik aktivt ind i processen for at opnå forenkling. 
Parlamentet opfordrede til mere gennemsigtighed og en god balance mellem 
brugervenlige procedurer, beskyttelse af EU’s og dermed også 
skatteborgernes finansielle interesser samt til styrkelse af princippet om rimelige 
administrative omkostninger.  

Som påpeget af ordføreren for BUDG/CONT i CONT's udtalelse til BUDG indeholdt 
den i 2002 vedtagne finansforordning komplekse proceduremæssige bestemmelser, 
der gav sig udslag i bureaukratisering af arbejdsgangene, langvarige procedurer og 
forsøg på at unddrage sig et ansvar ved at involvere flest mulige hierarkier og 
proceduretrin. Desuden måtte støtteansøgere og tilbudsgivere i forbindelse med 
kontrakter gennemgå indviklede og omkostningstunge ansøgningsprocedurer.  

2.4 PARLAMENTETS RESULTATER VED REVISIONEN AF 
FINANSFORORDNINGEN I 2006 

På trods af Rådets første reaktioner lykkedes det Parlamentet at få indført 
proportionalitetsprincippet. 
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Princippet blev indført i systemerne for udbud og tilskud for at opnå hurtigere 
procedurer og lette papirarbejdet. Parlamentet opnåede som indrømmelse, at 
proceduremæssige krav og krav om dokumentation skulle være proportionelle 
med det tildelte beløb eller omkostningerne og risiciene. En sådan tilgang er 
gunstig særlig for mindre enheder, såsom små og mellemstore virksomheder, skoler 
og universiteter, der almindeligvis nyder godt af små tilskud og kontrakter.  

Proportionalitetsprincippet angår også de administrative foranstaltninger og 
kompleksiteten forbundet med at kontrollere, at processen står i forhold til beløb og 
risici.  

Desuden fremsatte Parlamentet ændringsforslag – der blev accepteret – som skulle 
tage højde for proportionalitetsprincippet i forbindelse med de 
anvisningsberettigedes ansvar, så deres ansvar i første omgang skulle bedømmes 
ud fra graden af tjenesteforsømmelse. Den anvisningsberettigedes ansvar er blevet 
begrænset til 12 måneders løn i tilfælde af forsømmelser, mens der skal betales fuld 
erstatning for den skade, der er påført, i tilfælde af sager om bevidst fejlagtigt 
adfærd. 

Nogle af de mest kontroversielle punkter vedrørte spørgsmålet om 
gennemsigtighed i forbindelse med etableringen af databasen over deltagere, der 
er blevet udelukket fra et udbud og offentliggørelse af oplysninger om 
modtagere af midler fra landbrugsfondene. Denne grad af gennemsigtighed er 
blevet opnået takket være pres udøvet af Parlamentet. 

Et andet kontroversielt punkt var styrkelse af de europæiske politiske partiers 
muligheder for langsigtet økonomisk planlægning og indførelsen af en 
undtagelse fra reglen om non profit, så dele af overskud kan overføres. Det blev 
vedtaget i 2007. 

Endvidere lykkedes det Parlamentet at beskytte sine beføjelser med hensyn til 
overførsler af bevillinger mellem kapitler i løbet af regnskabsåret og sin ret til at 
blive informeret. 
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ORGANER/AGENTURER 

Der findes på nuværende tidspunkt to slags EU-organer. 

Decentraliserede organer (der også kaldes reguleringsorganer eller traditionelle 
organer) er juridiske personer oprettet af den europæiske lovgiver med det formål at 
bidrage til gennemførelsen af en given EU-politik. De har retlig status og er 
administrativt og økonomisk uafhængige. De fleste af dem finansieres helt eller 
delvis med støttemidler fra EU’s budget, og de skal overholde finansforordningen.   

Decentraliserede organer kan udføre forskellige former for aktiviteter: De støtter 
reguleringen af et givet område, sommetider ved at træffe egne, retligt bindende 
afgørelser. De yder teknisk og videnskabelig bistand til EU’s institutioner og/eller 
medlemsstater, f.eks. i form af inspektionsrapporter. De fremmer samarbejdet 
mellem nationale organer, f.eks. ved at udvikle operationelle aktiviteter inden for 
deres aktivitetsområde. De stiller også informations- og netværksydelser til rådighed.  
Der findes for tiden 26 decentraliserede organer (et skal til at lukke) under første og 
tredje søjle. Der er endnu tre under oprettelse. Samtidig er der tre organer inden for 
rammerne af anden søjle, men de er fuldt ud mellemstatslige (også hvad finansiering 
angår). De finansielle bidrag fra EU’s budget til decentraliserede organer beløb sig i 
2009 til mere end 580,3 mio. EUR. Antallet af ansatte i samtlige kategorier var på 
over 5 000, heraf 4 211 midlertidigt ansatte. 

Forvaltningsorganer oprettes ved en kommissionsafgørelse om helt eller delvis at 
gennemføre et fællesskabsprogram eller -projekt for Kommissionens regning og på 
dennes ansvar. De forbliver helt eller delvis under Kommissionens kontrol og ansvar. 
De administrative omkostninger til dem (hovedsagelig til personale) finansieres 
gennem EU’s budget som del af sektion III (Kommissionen) og falder ikke ind under 
udgiftsområde 5 (Administrative udgifter) i den flerårige finansielle ramme. I 
budgethenseende behandles de af Parlamentet som en del af Kommissionens 
budget. 

Der er for tiden seks forvaltningsorganer. I 2009 blev der over EU’s budget stillet 
139,7 mio. EUR til rådighed for driften af disse organer. I 2009 var antallet af ansatte 
368 midlertidigt ansatte og 941 kontraktansatte (samt 30 udstationerede nationale 
eksperter). 

STYRKELSE AF PARLAMENTETS ROLLE VEDRØRENDE 
DECENTRALISEREDE ORGANER 

Parlamentet spiller en vigtig rolle i forhold til de decentraliserede organer. De første 
organer blev oprettet ved en retsakt fra Rådet og Parlamentet.  På det tidspunkt var 
det eneste budgetværktøj, der kunne anvendes til at kontrollere dem, det årlige 
budget, hvor Parlamentet stemte om støtten til organet (normalt som ikke-obligatorisk 
udgift, hvilket gav Parlamentet det endelige ord) og om decharge, hvor Parlamentet 
meddeler decharge for hvert organ, der modtager støttemidler fra EU til 
gennemførelsen af sit årlige budget. Parlamentet anvendte dette redskab til at 
udvikle sin kontrol med organernes økonomiske forvaltning: Parlamentet vedtager 
ikke blot støtten til organet, men også dets stillingsfortegnelse. Det er endvidere 
lykkedes Parlamentet at pålægge organerne, at de skal forelægge deres årlige 
arbejdsprogrammer, strategiske flerårige planer, planer for deres flerårige 
personalepolitik, regelmæssige evalueringer af deres aktiviteter osv. 

I løbet af den forløbne valgperiode opnåede Parlamentet at få det princip indarbejdet 
i interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning, at 
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budgetmyndighedens to parter – når et nyt organ oprettes – i tide skal indgå en aftale 
om finansiering af det nye organ/agentur4.  Parlamentet forsøgte gennem denne 
aftale at sikre, at der var de nødvendige finansielle midler til rådighed til de nye 
organer, så de kunne drives korrekt, og undgå at finansiere nye organer gennem 
omprogrammering eller ved brug af margenerne: Nye organer har nok behov for nye 
midler. Dette blev anset for at være særlig vigtigt i en fase, hvor der blev talt om en 
række nye decentraliserede organer. Der var få ressourcer, og erfaringerne viste, at 
oprettelsen af organer som oftest snarere blev bestemt af medlemsstaternes vilje til 
at sikre sig et prestigefyldt EU-organ på deres område end af den merværdi, 
sådanne nye organer måtte bidrage med i den europæiske forvaltningsstruktur.   

Med udviklingen af Parlamentets beføjelser i den fælles beslutningsprocedure blev 
det tydeligt, at organerne skulle oprettes ved en retsakt vedtaget af Parlamentet og 
Rådet efter ovennævnte procedure, hvorved Parlamentets muligheder for at formgive 
organernes struktur og funktionsmåde øgedes.  

Parlamentet sikrede i 2005 i forbindelse med den årlige budgetprocedure 
supplerende støtte til decentraliserede organer (40 mio. EUR gennem 
fleksibilitetsinstrumentet), der sigtede mod at sikre og styrke Parlamentets prioriteter 
og stille de nødvendige midler til rådighed for organerne, således at de kunne udføre 
deres opgaver. Stigningen i antallet af organer og deres stigende budgetmæssige 
konsekvenser, navnlig for udgiftsområde 3, gav anledning til bekymring i 
Parlamentet, der understregede den politiske vilje til at øge kontrollen med organer 
på både politisk og budgetmæssigt plan.  

Under 2007-budgetproceduren blev der opnået enighed om en fælleserklæring fra 
Parlamentet, Rådet og Kommissionen angående tre nye planlagte organer. Derved 
formaliseredes Parlamentets holdning til oprettelsen af decentraliserede organer 
(oplysninger om budgetmæssige konsekvenser, jf. punkt 47 i den nye 
interinstitutionelle aftale). Bevillingerne i FBF blev genopført af Parlamentet for 2007, 
men blev delvis opført i reserven, mens man afventede en meddelelse om 
evalueringen af organerne.  

Finansiering af og kontrol med EU-organer var også et centralt diskussionspunkt 
under 2008-budgetproceduren. Efter samrådet i forbindelse med andenbehandlingen 
blev der vedtaget fælleserklæringer, der sigtede mod bedre kontrol med 
oprettelsen, udviklingen og finansieringen af EU-organer.  De omfattede navnlig: 

o formålsbestemte indtægter, særligt indtægter i forbindelse med 
decentraliserede organer 

o  oprettelse, evaluering og finansiering af EU-organer. 

Antallet af budgetposter til finansiering af decentraliserede organer steg med over 
20 %, og budgettet for Frontex fordobledes, hvilket var i overensstemmelse med 
Parlamentets ønsker. 

I forbindelse med budgettet for 2009 blev der taget højde for organernes 
formålsbestemte indtægter og tidligere års overskud, inden der blev stillet forslag om 
EU’s støtte til hvert organ.  

                                                 
4 "47. Kommissionen vurderer ved udformningen af sit forslag til oprettelse af et nyt agentur de 
budgetmæssige følger for det pågældende udgiftsområde. På grundlag af disse oplysninger og uden at 
det påvirker de lovgivningsmæssige procedurer for oprettelse af agenturet, forpligter 
budgetmyndighedens to parter sig til inden for rammerne af det budgetmæssige samarbejde i tide at 
indgå en aftale om finansiering af agenturet.”  
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I en fælleserklæring blev der – hvad den fremtidige udvikling af organerne angår – 
anmodet om øjeblikkelig nedsættelse af en interinstitutionel arbejdsgruppe, som 
blev nedsat i december 2008. Denne interinstitutionelle arbejdsgruppe, hvori 
Parlamentet har 5 medlemmer, vil forsøge at nå frem til en fælles tilgang til 
spørgsmål, såsom organernes rolle og stilling i det interinstitutionelle landskab, disse 
organers oprettelse, struktur og drift samt deres finansiering, budget, ledelse og 
kontrol, alt sammen med udgangspunkt i den nuværende situation. Kommissionen 
havde rent faktisk med Parlamentets støtte tidligere forelagt et forslag til en 
interinstitutionel aftale om disse emner, men det blev trukket tilbage, da det blev 
afvist af Rådet. På nuværende tidspunkt er arbejdet under udvikling på teknisk plan, 
og der pågår samtidig en evaluering af organsystemets funktionsmåde. Efter planen 
vil evalueringen og det tekniske arbejde være tilendebragt inden årets udgang, så 
arbejdsgruppen kan udføre sit arbejde og nå frem til sine konklusioner ved udgangen 
af 2010.  
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PILOTPROJEKTER OG FORBEREDENDE 
FORANSTALTNINGER 

 

Dette afsnit giver en definition af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger og 
beskriver reglerne for deres anvendelse, inden gennemførelsen af pilotprojekter og 
forberedende foranstaltninger siden 2000 beskrives. Til sidst gøres der overvejelser 
om deres betydning for lovgivningsprogrammet.  

1. DEFINITION AF PILOTPROJEKTER OG FORBEREDENDE 
FORANSTALTNINGER SAMT REGLERNE FOR DERES ANVENDELSE  
 
Anvendelsen af bevillingerne på budgettet til foranstaltninger, som gennemføres af 
Fællesskaberne eller af Den Europæiske Union, kræver som hovedregel 
forudgående vedtagelse af en basisretsakt. I finansforordningens artikel 495 gives 
der mulighed for anvendelse af følgende bevillingstyper uden en basisretsakt, 
forudsat at de foranstaltninger, der skal finansieres, falder ind under 
Fællesskabernes eller Den Europæiske Unions beføjelser: 

a) Bevillinger til pilotprojekter af eksperimentel art, der skal vise, om en 
foranstaltning er gennemførlig og nyttig. De dermed forbundne forpligtelsesbevillinger 
må højst opføres på budgettet for to på hinanden følgende regnskabsår 

b) Bevillinger til forberedende foranstaltninger inden for anvendelsesområderne for 
EF-traktaten og Euratom-traktaten og for afsnit VI i TEU, der skal forberede forslag 
med henblik på vedtagelse af fremtidige foranstaltninger. De forberedende 
foranstaltninger skal indgå i en sammenhængende strategi og kan antage forskellige 
former. De dermed forbundne forpligtelsesbevillinger må højst opføres på budgettet 
for tre på hinanden følgende regnskabsår. Lovgivningsproceduren skal være 
tilendebragt inden udgangen af det tredje regnskabsår. Under lovgivningsproceduren 
skal der ved indgåelsen af bevillingsforpligtelser tages hensyn til den forberedende 
foranstaltnings særlige karakteristika for så vidt angår planlagte aktiviteter, mål og 
modtagere. De anvendte midler må derfor ikke være af samme størrelsesorden som 
dem, der tænkes anvendt til finansiering af den endelige foranstaltning. 

Lofterne for de bevillinger, der kan tildeles pilotprojekter og forberedende aktioner, er 
fastlagt i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin6. De årlige bevillinger er i 
perioden 2007-2013 begrænset til 40 mio. EUR til pilotprojekter, 50 mio. EUR til nye 
forberedende foranstaltninger og 100 mio. EUR til alle forberedende foranstaltninger. 

2. GENNEMFØRELSE AF PILOTPROJEKTER OG FORBEREDENDE 
FORANSTALTNINGER 

En undersøgelse udført for Budgetudvalget om pilotprojekters og forberedende 
foranstaltningers historie og anvendelse siden 20007 viser, at anvendelsen af de 
tilladte finansieringsrammer for pilotprojekter og forberedende foranstaltninger efter 
                                                 
5 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1). 
6 Interinstitutionel aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning - Inklusive den flerårige 
finansielle ramme for 2007-2013 (EUT C 139 af 14.6.2006). 
7 Undersøgelsen “Factual Study on the Follow-Up of Pilot Projects and Preparatory Actions, 7.4.2009” 
kan findes på: http://www.europarl.europa.eu/studies. 
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en langsom begyndelse forbedredes betragteligt i perioden. Loftet over forberedende 
foranstaltninger blev overholdt fuldt ud i hele perioden, men loftet for nye 
forberedende foranstaltninger blev overskredet i 2008, og loftet for pilotprojekter blev 
overskredet i 2006 og 2007.  

Hvad resultater angår, blev størstedelen af de pilotprojekter, der udløb i perioden 
2000-2008, ført videre enten gennem omdannelse til forberedende foranstaltninger, 
inkorporation i et eksisterende retsgrundlag eller vedtagelse af et nyt retsgrundlag. 
Dog blev 40 % af pilotprojekterne opgivet. Kun 16 % af de forberedende 
foranstaltninger blev opgivet, resten blev videreført enten – fordi aktiviteterne 
indeholdt i dem allerede blev udført andetsteds – gennem inkorporation i et 
eksisterende retsgrundlag eller gennem vedtagelse af et nyt retsgrundlag. 

Under det seneste finansielle overslag blev størstedelen af midlerne til pilotprojekter 
og forberedende foranstaltninger anvendt til aktiviteter inden for det indre marked, og 
under den nye finansielle ramme er størstedelen indtil videre blevet anvendt til 
aktiviteter inden for erhvervspolitik.  Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger 
tegnede sig for den hidtil største andel af budgettet i 2001 inden for interne politikker 
(1,1 %) og i 2007 inden for unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed (1,5 
%).  

3. PILOTPROJEKTERS OG FORBEREDENDE FORANSTALTNINGERS 
VIRKNINGER 

Alle tre institutioner kan stille forslag om pilotprojekter og forberedende 
foranstaltninger. Størstedelen af alle nye initiativer, der indtil videre er blevet 
foreslået, er imidlertid kommet fra Europa-Parlamentet. Eftersom mange af disse 
forslag resulterede i vedtagelse af nye retsgrundlag eller ændring af et eksisterende 
retsgrundlag for at inkorporere de foreslåede aktiviteter heri, er det tydeligt at 
pilotprojekter og forberedende foranstaltninger giver Parlamentet en vigtig mulighed 
for at tage initiativet og påvirke lovgivningsprogrammet. Indtil videre har pilotprojekter 
og forberedende foranstaltninger foreslået af Parlamentet haft konsekvenser for 
lovgivningen på mange områder, navnlig inden for frihed, sikkerhed og retfærdighed, 
men også inden for erhvervspolitik, beskæftigelse og sociale anliggender samt inden 
for landbrug, informationssamfundet og medier, uddannelse og kultur og sundhed og 
forbrugerbeskyttelse samt eksterne forbindelser.  
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DEL 2 

 

BUDGETMEKANISMER I DE ÅRLIGE OG FLERÅRIGE 
PROCEDURER 

 

 
 
 
 
 
 
For yderligere detaljer og baggrundsinformation om den flerårige finansielle ramme 
og de årlige budgetprocedurer i den sjette valgperiode se også undersøgelsen om 
den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 og budgetprocedurerne for 2005-2009, 
der er bestilt af Budgetudvalget og udført af Temaafdelingen for Budgetanliggender. 
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DEN FLERÅRIGE RAMME 
 

De årlige budgetprocedurer finder sted inden for en flerårig finansiel ramme, der er 
vedtaget gennem en interinstitutionel aftale om budgetdisciplin og forsvarlig 
økonomisk forvaltning. 

INTERINSTITUTIONELLE AFTALER I FORHOLD TIL BUDGETPROCEDUREN 
 
Siden reformen i 1988 har budgetproceduren været indpasset i en flerårig finansiel 
ramme gennem vedtagelse af interinstitutionelle aftaler (IIA) for at imødegå eller 
overvinde risikoen for større konflikter under de årlige budgetprocedurer. 

Selv om IIA’er ikke har noget retsgrundlag i den nuværende traktat (Nicetraktaten), er 
de blevet grundlaget for de interinstitutionelle forbindelser hvad budgettet angår. De 
har, lige siden de blev indført, været grundlaget for, at de årlige budgetter kunne 
vedtages til tiden. 
Den seneste IIA blev vedtaget den 14. maj 2006. Formålet med denne aftale er at 
gennemføre budgetdisciplin og forbedre den årlige budgetprocedures forløb og det 
interinstitutionelle samarbejde på budgetområdet samt sikre en forsvarlig økonomisk 
forvaltning.  
IIA er inddelt i tre dele: 
Del I: Den flerårige finansielle ramme (forklares nedenfor) 
Del II: Foranstaltninger til forbedring af det interinstitutionelle samarbejde under 
budgetproceduren 
Del III: Forsvarlig økonomisk forvaltning af EU-midler. 
 
Bemærk:  Hvis Lissabontraktaten vedtages, vil den flerårige finansielle ramme blive 
fastlagt gennem en særlig lovgivningsprocedure og blive retligt bindende (artikel 312 
i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, den konsoliderede udgave ). 

 

DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME (FFR) 2007-2013  
 

a) Lofter, udgiftsområder og tekniske justeringer 

• Der fastsættes en række lofter 
Afgørelsen om egne indtægter fastsætter det overordnede årlige loft over egne 
indtægter til 1,24 % af bruttonationalindkomsten. Dette loft er bestemmende for 
maksimumbeløbet for fællesskabsudgifter i form af betalingsbevillinger og 
-forpligtelser 
Inden for lofterne i afgørelsen om egne indtægter fastsættes i den flerårige 
ramme grænserne for udgifternes vækst for hvert udgiftsområde (se nedenfor) 
for forpligtelsesbevillingernes vedkommende og grænserne for de samlede udgifter 
til betalingsbevillinger for hvert år i perioden. 

• Tekniske justeringer af de finansielle overslag  
Kommissionen forelægger hvert år et forslag til en teknisk justering af den finansielle 
ramme for det følgende år. Det skyldes, at den finansielle ramme udtrykkes i faste 
priser og derfor skal tilpasses hvert år, så der kan tages højde for inflationen.  

• EU’s udgifter inddeles i seks udgiftsområder: 
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Udgiftsområde 1:  Bæredygtig vækst Underudgiftsområde 1a:  Konkurrenceevne 
for vækst og beskæftigelse 
Underudgiftsområde 1b:  Samhørighed for 
vækst og beskæftigelse 

Udgiftsområde 2:  Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer 
Udgiftsområde 3:  Unionsborgerskab, 
frihed, sikkerhed og retfærdighed 

Underudgiftsområde 3a:  Frihed, sikkerhed 
og retfærdighed 
Underudgiftsområde 3b:  Unionsborgerskab

Udgiftsområde 4:  EU som global partner 
Udgiftsområde 5:  Administration 
Udgiftsområde 6:  Kompensationer 

Indførelsen af den finansielle ramme har gjort de årlige budgetforhandlinger lettere 
og ført til udviklingen af flerårige finansielle programmeringsinstrumenter (flerårige 
EU-programmer). 

Nedenfor findes en oversigt over budgetterne fra 2005 til 2009 sammenlignet med de 
årlige lofter i de finansielle overslag/FFR i perioden 2005-2009. 
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b) Instrumenter til forbedring af fleksibiliteten 
 
Nye forpligtelsesbevillinger kan ved hjælpe af følgende instrumenter tilføjes budgettet 
og kan om nødvendigt overstige lofterne i den finansielle ramme. 

 Revisionen af den finansielle ramme er en anden måde, hvorpå der kan 
tages hånd om uforudsete begivenheder, forudsat at loftet over egne indtægter ikke 
overskrides. Afgørelsen om revision træffes i fællesskab af budgetmyndighedens to 
parter på forslag af Kommissionen og i overensstemmelse med de 
afstemningsregler, der er fastsat i EF-traktatens artikel 279, stk. 9 (dog skal Rådets 
afgørelse være enstemmig, hvis revisionen er lig med eller højere end 0,03 % af 
BNI). Den interinstitutionelle aftale fastlægger følgende betingelser for proceduren 
om revision af den flerårige finansielle ramme:  

- revisionen skal forelægges og vedtages inden påbegyndelsen af 
budgetproceduren for det regnskabsår (eller det første af de regnskabsår), revisionen 
vedrører 
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- for at sikre budgetdisciplin skal institutionen inden enhver form for revision 
undersøge mulighederne for at ændre anvendelsen af bevillinger, enten inden for det 
relevante udgiftsområde eller ved at modregne bevillinger mellem forskellige 
udgiftsområder i den finansielle ramme 

- ingen revision af obligatoriske udgifter må bevirke en nedsættelse af det 
disponible beløb til ikke-obligatoriske udgifter 

- i forbindelse med enhver revision skal det sikres, at der er et rimeligt forhold 
mellem forpligtelser og betalinger. 

 Fleksibilitetsinstrumentet dækker klart identificerede udgifter, der ikke kan 
finansieres inden for de tilgængelige lofter i et givet regnskabsår. Det maksimale 
årlige beløb er 200 mio. EUR i løbende priser. Den del af beløbet, der ikke finder 
anvendelse i år n, kan overføres indtil år n+2, hvilket er et nyt tiltag sammenlignet 
med tidligere finansielle overslag. 

 Solidaritetsfonden giver mulighed for hurtig reaktion i tilfælde af større 
katastrofer i en medlemsstat eller et kandidatland. Det maksimale årlige beløb må 
ikke overstige 1 mia. EUR hvert år i løbende priser. 

 Nødhjælpsreserven giver mulighed for hurtig reaktion i tilfælde af særlige 
behov for bistand i tredjelande som følge af begivenheder, der ikke kunne forudses, 
da budgettet blev fastlagt. Det drejer sig først og fremmest om humanitære 
operationer, men den kan også anvendes til civil krisestyring og civilbeskyttelse. Efter 
vedtagelsen af IIA af 17. maj 2006, indgår nødhjælpsreserven ikke længere i FFR. 
Det årlige beløb til reserven er fastsat til 221 mio. EUR i løbende priser. 

 Fonden for Tilpasning til Globaliseringen blev oprettet i december 2005. 
Den kan stille yderligere bistand til rådighed for arbejdstagere, som er ramt af 
følgerne af større økonomiske og strukturelle forandringer, og må ikke overstige et 
årligt beløb på 500 mio. EUR om året i løbende priser 

 
Nedenfor gives et overblik over anvendelsen af ovennævnte instrumenter fra 2007 til 
midten af 2009. 
 

BUDGET TIL HVAD? INSTRUMENT 
HVOR 

MEGET? 
(m€) 

Palæstina Nødhjælpsreserven8 
 

49

Grækenland, Ungarn, Tyskland 
og Frankrig EU's Solidaritetsfond 1972007 

Frankrig, Tyskland og Finland 
Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til 
Globaliseringen 

19

Galileo og FUSP Fleksibilitet 270

Galileo og ETI Revision af FFR (for 2008-
2013) 1 600

Italien, Malta, Portugal, 
Spanien og Litauen 

Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til 
Globaliseringen 

49

Det Forenede Kongerige, 
Grækenland, Slovenien, 
Frankrig og Cypern 

EU's Solidaritetsfond 281

2008 

Fødevarefacilitet Nødhjælpsreserven 262

                                                 
8 Fra 2007 og frem (2007-2013) skal nødhjælpsreserven lægges til lofterne i FFR. 
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BUDGET TIL HVAD? INSTRUMENT 
HVOR 

MEGET? 
(m€) 

(inklusive supplerende 
beløb) 
Nødhjælpsreserven 79

Fleksibilitet 420Fødevarefacilitet 

Omlægning (2008-2010) 240

Rumænien EU's Solidaritetsfond 12
2009 

Spanien 
Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til 
Globaliseringen 

3

Revision af FFR 2 600Den økonomiske 
genopretningsplan (trin 1)      heraf: 2 000 mio. EUR i 

modregning 
2009/2010

/2011 
Den økonomiske 
genopretningsplan (trin 2) Endnu ikke fastlagt 2 400
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BELØBENE I DEN FLERÅRIGE RAMME (EFTER REVISIONEN I 2009) 
 

(EUR million - current prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Sustainable Growth 53.979 57.653 61.700 61.782 63.638 66.628 69.621 435.001
1a Competitiveness for Growth and Employment 8.918 10.386 13.272 12.388 12.987 14.203 15.433 87.587

1b Cohesion for Growth and Employment 45.061 47.267 48.428 49.394 50.651 52.425 54.188 347.414

2. Preservation and Management of Natural Resources 55.143 59.193 57.639 60.113 60.338 60.810 61.289 414.525
of which: market related expenditure and direct payments 45.759 46.217 46.679 47.146 47.617 48.093 48.574 330.085

3. Citizenship, freedom, security and justice 1.273 1.362 1.523 1.693 1.889 2.105 2.376 12.221
3a Freedom, Security and Justice 637 747 872 1.025 1.206 1.406 1.661 7.554
3b Citizenship 636 615 651 668 683 699 715 4.667

4. EU as a global player 6.578 7.002 7.440 7.893 8.430 8.997 9.595 55.935

5. Administration (1) 7.039 7.380 7.699 8.008 8.334 8.670 9.095 56.225
6. Compensations 445 207 210 862

TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS 124.457 132.797 136.211 139.489 142.629 147.210 151.976 974.769

as a percentage of GNI 1,02% 1,08% 1,15% 1,15% 1,13% 1,12% 1,11% 1,11%

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 122.190 129.681 121.934 134.155 133.882 140.769 142.683 925.294

as a percentage of GNI 1,00% 1,05% 1,03% 1,10% 1,06% 1,07% 1,04% 1,05%
Margin available 0,24% 0,19% 0,21% 0,14% 0,18% 0,17% 0,20% 0,19%

Own Resources Ceiling as a percentage of GNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013 REVISED FOR EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY PLAN (CURRENT PRICES)

(1) The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staff contributions to the relevant scheme, within the limit of € 500 million at 
2004 prices for the period 2007-2013.
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DEN ÅRLIGE BUDGETPROCEDURE 

DEN ÅRLIGE BUDGETPROCEDURE FØLGER EN PRAGMATISK TIDSPLAN 

I traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (artikel 272) fastlægges de 
forskellige trin i budgetproceduren. Her tildeles budgetmyndighedens to parter 
(Europa-Parlamentet og Rådet) og Kommissionen deres respektive beføjelser i 
denne procedure. 
I EF-traktatens artikel 272 fastsættes en formel tidsplan for hvert enkelt trin i 
proceduren. Der er der dog siden 1988 blevet indført en vis grad af fleksibilitet for 
dels at sikre korrekt behandling af budgetforslaget, dels at udnytte den tid, der er til 
rådighed for budgetmyndigheden, bedst muligt.  I praksis har Rådet og Parlamentet 
længere tid til rådighed på hvert enkelt trin i budgetproceduren. Der er desuden 
blevet indført en række trepartsmøder og andre tiltag med henblik på at lette 
beslutningsproceduren. Denne pragmatiske tidsplan har fungeret siden 
regnskabsåret 1977. 

DE FORSKELLIGE TRIN I BUDGETPROCEDUREN 

a) Budgetproceduren indledes med, at Kommissionen forelægger 
nogle dokumenter: den årlige politikstrategi (APS) og det 
foreløbige budgetforslag (FBF) 

Budgetproceduren begynder hver gang med, at Kommissionen opstiller det 
foreløbige budgetforslag (FBF), en proces, som Parlamentet har direkte 
indflydelse på, f.eks. igennem sine beslutninger om Kommissionens 
lovgivningsprogram og arbejdsprogram eller om Kommissionens årlige 
politikstrategi (APS). 

• Kommissionens fase 

Denne indledende fase omfatter, internt i Kommissionen, drøftelsen af 
hovedretningslinjerne, den årlige politikstrategi, høringerne, sammenfattelsen af de 
forskellige institutioners budgetoverslag og endelig forelæggelsen af det foreløbige 
budgetforslag (FBF) for budgetmyndigheden. 

Den årlige politikstrategi (APS) vedtages i februar og indeholder en beskrivelse af 
Kommissionens politiske prioriteter for det følgende regnskabsår.  Den omfatter de 
initiativer, Kommissionen anser for nødvendige med henblik på at realisere disse 
prioriteter, og den budgetramme, der er nødvendig for at gennemføre dem.   
Afgørelsen om APS tjener derefter som rettesnor for processen med at opstille det 
foreløbige budgetforslag og for programmeringen af Kommissionens aktiviteter i det 
følgende regnskabsår (den indleder med andre ord den årlige planlægnings- og 
programmeringscyklus). 
Disse indledende trin i processen afsluttes af Kommissionen alene. 

Det foreløbige budgetforslag (FBF) er det eneste dokumenti denne fase, der er 
nævnt i traktaten. Det offentliggøres normalt i begyndelsen af maj i år n-1 og sendes 
til budgetmyndigheden på samtlige sprog i midten af juni.  

• Parlamentets fase 

I marts/april vedtager Parlamentet en beslutning om Kommissionens APS, hvori 
det præsenterer sine egne prioriteter for det kommende regnskabsår og opfordrer 
Kommissionen til at tage hensyn hertil ved opstillingen af det foreløbige 
budgetforslag (FBF).  
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Der kan vedtages en beslutning efter forelæggelsen af FBF. Den indeholder 
Parlamentets første vurdering af Kommissionens forslag og dets politiske prioriteter 
for det kommende regnskabsår, der er fastlagt på et tidligt tidspunkt.  

• Rådets fase 

Rådet fastlægger også sine prioriteter i denne fase af budgetproceduren, normalt i 
form af en beslutning, der vedtages efter Kommissionens forelæggelse af APS, men 
før forelæggelsen af FBF. 

• Trepartsmøder 

I henhold til den interinstitutionelle aftale skal der indkaldes til et trepartsmøde 
mellem repræsentanter for Parlamentet, Rådet og Kommissionen efter den tekniske 
justering af den finansielle ramme (se ovenfor) og forud for Kommissionens 
vedtagelse af det foreløbige budgetforslag for at drøfte mulige prioriteter for det 
næste regnskabsår. 

b) Parlamentets førstebehandling finder sted efter Rådets 
vedtagelse af budgetforslaget (BF) 

I juni og juli i år n drøftes og gennemgås FBF for år n+1 forud for Rådets 
førstebehandling. Efter vedtagelsen i slutningen af juli sender Rådet sit 
budgetforslag (BF) til Parlamentet.  
Inden Rådet vedtager budgetforslaget, indkaldes der til et såkaldt budgetsamråd i 
overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale. Budgetsamrådet er opdelt i to 
faser. Den første, forberedende fase består af et trepartsmøde, hvor man forsøger 
at finde ud af, om der er mulighed for at nå til enighed om nogle aspekter af 
budgettet på et tidligt tidspunkt. Den anden fase består af selve det formelle 
budgetsamråd.  For at sikre sig et reelt mandat fra hele Parlamentet til dette samråd 
forelægger Budgetudvalget normalt efter trepartsmødet et beslutningsforslag for 
plenarforsamlingen, hvori det redegør for de vigtigste af de spørgsmål, det ønsker at 
tage op med Rådet, og de vigtigste standpunkter, Parlamentets delegation kan 
indtage.  
Parlamentets førstebehandling finder sted i september og oktober i år n. På dette 
trin i proceduren behandles BF af Budgetudvalget og de specialiserede udvalg. De 
specialiserede udvalgs ændringsforslag gennemgås af Budgetudvalget, som udtaler 
sig om dem. De ændringsforslag, som Budgetudvalget udtaler sig negativt om, kan 
genfremsættes og kan i så fald kun vedtages af plenarforsamlingen med kvalificeret 
flertal. Budgetudvalget har det overordnede ansvar for de enkelte behandlingsfaser 
frem til vedtagelsen i plenarforsamlingen.  Inden vedtagelsen af Parlamentets 
beslutning ved førstebehandlingen indkaldes der til et tredje trepartsmøde, og der 
afholdes et budgetsamråd med henblik på at finde frem til et fælles standpunkt med 
hensyn til de udestående spørgsmål. 
Begge institutioner tager under deres førstebehandling hensyn til forklarende 
dokumenter som f.eks. de aktivitetsrapporter og årsregnskaber, der ledsager 
FBF. Formålet med disse dokumenter er at give en mere detaljeret beskrivelse og 
analyse af budgetforslagene, især en vurdering af resultaterne af de forskellige 
aktiviteter. 

c) Andenbehandling i Rådet og Parlamentet  
Rådets andenbehandling, som finder sted i slutningen af november i år n, følger en 
procedure, som er meget lig førstebehandlingen: Budgetforslaget ændres i 
overensstemmelse med de ændringsforslag, Rådet har godkendt. Normalt 
genopfører Rådet sine beløb fra førstebehandlingen. Inden Rådet vedtager 
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budgetforslaget ved andenbehandlingen, afholdes der et fjerde trepartsmøde. Til 
sidst vedtager Parlamentet i december i år n det almindelige budget ved 
andenbehandlingen. Det skal understreges, at budgettet som helhed kan forkastes 
af Parlamentet.  
Når budgettet er vedtaget, tilpasser Kommissionens generaldirektorater og 
tjenestegrene deres eget arbejdsprogram, den såkaldte årlige forvaltningsplan, for år 
n+1 til de ændringer, der er sket i forhold til FBF. Den årlige forvaltningsplan er 
opstillet i overensstemmelse med princippet om aktivitetsbaseret forvaltning (se 
ordliste). Hvis budgettet ikke bliver vedtaget, træder ordningen med "foreløbige 
tolvtedele" (EF-traktatens artikel 273) i kraft. Den gør det muligt for hvert kapital i 
budgettet at afholde månedlige udgifter, der svarer til højst en tolvtedel af 
budgetbevillingerne i det foregående regnskabsår. 

Fokus på treparts- og budgetsamrådsmøder 

Under budgetproceduren er treparts- og budgetsamrådsmøderne et centralt led i 
bestræbelserne på at gøre det lettere at nå til enighed. 

Treparts- og budgetsamrådsmøderne er ikke nævnt i traktaten. De afholdes mellem 
de tre institutioner i hver afgørende fase af budgetproceduren og hver gang, der er 
behov for at drøfte specifikke punkter (se nedenfor).  
De afholdes for at fremme en samlet aftale om budgettet, der tager højde for både 
Parlamentets og Rådets vigtigste prioriteter.   

DER KAN VEDTAGES ÆNDRINGSBUDGETTER, MENS BUDGETTET ER UNDER 
GENNEMFØRELSE 

I tilfælde af uundgåelige, helt usædvanlige eller uforudsete omstændigheder kan 
Kommissionen være nødsaget til i løbet af år n at foreslå ændringer til det vedtagne 
budget i form af foreløbige forslag til ændringsbudget. Ændringsbudgetter 
anvendes også til at opføre saldoen fra det foregående regnskabsår (n-1) i budgettet 
for det løbende regnskabsår (n).  Ændringsbudgetterne er underlagt de samme 
procedureregler som det almindelige budget. 
 

ET HURTIGT OVERBLIK OVER DEN ÅRLIGE TIDSPLAN 
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LISSABONTRAKTATENS KONSEKVENSER  

Hvis Lissabontraktaten træder i kraft, vil det medføre drastiske ændringer i den årlige 
tidsplan for budgettet og budgetproceduren. 

En af de vigtigste ændringer er, at der ikke længere vil blive skelnet mellem 
obligatoriske og ikke-obligatoriske udgifter (OU/IOU):  Budgetmyndighedens to parter 
– Parlamentet og Rådet – vil have de samme beføjelser for hele budgettet. 
Budgetproceduren som sådan bliver en "særlig" fælles beslutningsprocedure, hvor 
Parlamentet og Rådet skal nå til enighed om hele budgettet. 

Efter de nye bestemmelser vil budgetforslaget (BF) blive opstillet af Kommissionen, 
der får initiativret i forbindelse med budgetproceduren9.  Budgetmyndighedens to 
parter vil hver især kun foretage en enkelt behandling, idet den nuværende 
andenbehandling vil blive erstattet af en forligsprocedure.   

Kommissionens BF sendes til Parlamentet og Rådet senest den 1. september. 

Rådet skal vedtage sin holdning til BF senest den 1. oktober. 

Parlamentet skal derefter udtale sig inden for en frist på 42 dage: 

 - Hvis Parlamentet godkender Rådets holdning uden ændringer eller ikke 
udtaler sig, anses budgettet for vedtaget. 

                                                 
9 Det betyder, at Kommissionen selv kan ændre budgetforslaget. Dog eksisterer denne mulighed i 
henhold til artikel 314, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde kun indtil 
Forligsudvalget er indkaldt. 
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 - Hvis Parlamentet vedtager ændringer (med et flertal af sine medlemmer), 
indkalder dets formand efter aftale med formanden for Rådet "straks" til et møde i 
Forligsudvalget10.  

Forligsudvalget, der sammensættes af "Rådets medlemmer eller deres 
repræsentanter og et tilsvarende antal medlemmer, der repræsenterer Europa-
Parlamentet", har derefter en frist på 21 dage til at nå til enighed11.   

Hvis Forligsudvalget ikke når til enighed inden for en frist på 21 dage, anses 
budgettet for ikke vedtaget, og der indledes en ny procedure ved, at Kommissionen 
forelægger et nyt budgetforslag. 

Hvis Forligsudvalget når til enighed om en kompromistekst (et fælles udkast), har 
Parlamentet og Rådet en frist på 14 dage til at udtale sig om denne tekst: Budgettet 
er vedtaget, hvis ingen af de to institutioner forkaster det; Rådet træffer afgørelse 
med kvalificeret flertal, og Parlamentet med et flertal af sine medlemmer12.  

Hvis begge institutioner forkaster teksten, skal Kommissionen forelægge et nyt 
budgetforslag.  

Det samme gælder, hvis Parlamentet forkaster teksten (med et absolut flertal af sine 
medlemmer), mens Rådet ikke gør det (dvs. hvis det enten godkender teksten eller 
ikke træffer nogen afgørelse).  

Hvis Parlamentet derimod godkender teksten (med simpelt flertal) og Rådet forkaster 
den, har Parlamentet mulighed for – inden for en frist på 14 dage fra Rådets 
forkastelse – at bekræfte de ændringer, det vedtog ved førstebehandlingen, forudsat 
at det træffer afgørelse med et flertal af sine medlemmer og tre femtedele af de 
afgivne stemmer. I sådanne tilfælde anses budgettet for vedtaget med de ændringer, 
Parlamentet har bekræftet. Hvis Parlamentet ikke bekræfter alle sine ændringer, 
bevares den holdning, der er godkendt i Forligsudvalget, med hensyn til den 
budgetpost, som den pågældende ændring vedrører.  

Det kan konkluderes, at Parlamentets rolle bliver styrket med den nye 
budgetprocedure.  Det får det afgørende ord at skulle have sagt for hele budgettet. 
Der vil ikke kunne vedtages noget årligt budget uden Parlamentets samtykke, men 
Parlamentet vil kunne godkende et budget, selv om Rådet er imod – eller ikke har 
udtalt sig13.  

Denne procedure vil ikke desto mindre kræve en styrkelse af de interne og 
interinstitutionelle dialogmekanismer under forberedelsen af budgetproceduren. 
Afskaffelsen af andenbehandlingen og den strammere tidsplan for de enkelte faser i 
proceduren vil gøre det påkrævet med en perfekt politisk, teknisk og strategisk 

                                                 
10 Medmindre Rådet inden for en frist på ti dage efter fremsendelsen meddeler Europa-Parlamentet, at 
det godkender alle dets ændringer. I så tilfælde træder Forligsudvalget ikke sammen, fordi budgettet 
anses for vedtaget som ændret.  
11 Kommissionen deltager i Forligsudvalgets arbejde og tager i henhold til Lissabontraktaten "de 
nødvendige initiativer med henblik på at forlige Europa-Parlamentets og Rådets holdninger".  
12 Med andre ord anses budgettet for vedtaget, hvis begge institutioner godkender teksten, hvis ingen af 
dem træffer afgørelse, eller hvis den ene godkender teksten, mens den anden ikke træffer nogen 
afgørelse. 
13 Der er ganske vist tale om en temmelig teoretisk mulighed, da det forekommer usandsynligt, at Rådet 
skulle forkaste en tekst, som dets delegation, der består af repræsentanter fra de enkelte medlemsstater, 
har forhandlet sig frem til og godkendt. 
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forberedelse i de enkelte institutioner, da der bliver færre muligheder for at foretage 
"rettelser". 

I princippet bør den pragmatiske tidsplan, som institutionerne er blevet enige om, 
fastholdes eller endog fremskyndes. En række spørgsmål i forbindelse med 
tilrettelæggelsen af forligsfasen, informationsstrømmen mellem institutionerne osv. – 
især sammensætningen af Parlamentets og Rådets delegationer, formandskabet, 
Forligsudvalgets mandatperiode – bør aftales på forhånd institutionerne imellem, hvis 
den nye procedure skal blive en succes.   
 

De  forskellige resultater af proceduren kan sammenfattes som følger: 

Godkendelse i Parlamentet + godkendelse i 
Rådet = budgettet vedtaget 

Godkendelse i Parlamentet + ingen udtalelse 
fra Rådet = budgettet vedtaget 

Godkendelse i Parlamentet + forkastelse i 
Rådet 

= budgettet vedtaget i overensstemmelse 
med Parlamentets ændringer eller det fælles 
udkast 

Ingen udtalelse fra Parlamentet + 
godkendelse i Rådet = budgettet vedtaget 

Ingen udtalelse fra Parlamentet + ingen 
udtalelse fra Rådet = budgettet vedtaget 

Ingen udtalelse fra Parlamentet + forkastelse 
i Rådet = budgettet forkastet 

Forkastelse i Parlamentet + godkendelse i 
Rådet = budgettet forkastet 

Forkastelse i Parlamentet + ingen udtalelse 
fra Rådet = budgettet forkastet 

Forkastelse i Parlamentet + forkastelse i 
Rådet = budgettet forkastet 

 
 



 

DV\785929DA.doc    35/62  

 
 
 
 



 

DV\785929DA.doc    36/62  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEL 3 

 

ÅRLIGE BUDGETPROCEDURER 2005-2009 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

DV\785929DA.doc    37/62  

 

BUDGETPROCEDUREN FOR 2005 
Ordførere: Salvador Garriga Polledo (Sektion III – Kommissionen) 

Anne E. Jensen (Øvrige sektioner – øvrige institutioner) 
 

2005 var det første hele år for Den Europæiske Union med 25 medlemsstater. Både 
et nyvalgt Europa-Parlament og en nyvalgt Kommission tiltrådte i løbet af 
budgetproceduren for 2005. Det var andet år, den aktivitetsbaserede budgetlægning 
(ABB) var i kraft, men første år alle forslag og afgørelser byggede på ABB-
klassifikationen. 
2005-budgetproceduren syntes lettere end 2004-budgetproceduren, til trods for at 
den disponible margen var lavere end margenen i Kommissionens oprindelige 
finansielle programmering, navnlig for udgiftsområde 3 "Interne politikker", 4 
"Foranstaltninger udadtil" og 5 "Administrative udgifter" i de finansielle overslag. 
Dette skyldtes den årlige tekniske justering af de finansielle overslag på grundlag af 
udviklingen i priserne og bruttonationalindkomsten (BNI). 
Det vedtagne budget nåede op på 116 554 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger (1,10 
% af BNI for EU25) og 106 300 mio. EUR i betalingsbevillinger (1,00 % af BNI for 
EU25). Forpligtelsesbevillingerne blev forhøjet med 6,2 % og betalingsbevillingerne 
med 4,4 %. 
De væsentligste punkter, der blev drøftet, var de traditionelle stridspunkter, dvs. 
udgiftsområde 4 "Foranstaltninger udadtil" og 5 "Administrative udgifter", anvendelse 
af fleksibilitetsinstrumentet og betalingsniveauet. Hvad sidstnævnte angår, var 
Parlamentets holdning ved førstebehandlingen generelt at genopføre FBF og i nogle 
tilfælde at forhøje betalingerne ud over bevillingerne i FBF med henblik på at 
begrænse mængden af uindfriede forpligtelser. Endvidere godkendte 
budgetmyndigheden helt exceptionelt indholdet i den årlige ændringsskrivelse 
vedrørende landbrug under samrådet med undtagelse af et pilotprojekt, som 
Parlamentet senere igangsatte (en undersøgelse vedrørende EU's fiskeriaftaler). 
I forhold til 2004-budgettet skyldtes den store forhøjelse af betalingsbevillinger 
(+9,7 mia. EUR) hovedsageligt den fuldstændige integration af de nye 
medlemsstater, virkningen af 2003-reformen af den fælles landbrugspolitik (med en 
forhøjelse af landbrugsudgifterne på ca. 10 %) og bedre overslag over den fremtidige 
udnyttelse af strukturfondene. 

Parlamentet fik sikkerhed for tilstrækkelige bevillinger til dækning af 
landbrugsudgifter og udgifter til strukturforanstaltninger gennem et fælles tilsagn 
fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen om hurtigt at forelægge og vedtage et 
eventuelt ændringsbudget, hvis gennemførelseskapaciteten i medlemsstaterne 
forøges. Der blev også sikret en udvidelse af Peace II-programmet for Nordirland 
til 2005 og 2006. 
Budgetmyndighedens to parter blev enige om de specifikke oplysninger, som 
Kommissionen skulle fremsende til Parlamentet i forbindelse med den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik. 

Blandt foranstaltningerne udadtil prioriteredes blandt andet støtte til genoprettelse 
af fred og demokrati. For andet år i træk blev der under dette udgiftsområde ydet en 
betydelig støtte til Irak i overensstemmelse med Parlamentets ønsker. I alt var der 
200 mio. EUR til rådighed til dette formål. 
Parlamentet sørgede også for, at der var midler til den nye naboskabspolitik. 
Forpligtelsesbevillingerne til førtiltrædelsesbistand udgjorde 2,1 milliard EUR til bl.a., 
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for første gang, Kroatien. Der blev afsat 120 mio. EUR til en bistandspakke til 
økonomisk udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund. 
Solidaritetsfonden blev anvendt for et samlet beløb på 98,55 mio. EUR (til 
Slovakiet, de baltiske lande og Sverige). Fleksibilitetsinstrumentet blev anvendt for 
185 mio. EUR til Peace II (45 mio.), decentraliserede organer (40 mio.) og 
genopbygning af Irak (100 mio.). Nødhjælpsreserven blev også anvendt tre gange i 
løbet af 2005 (to gange i 2004 i forbindelse med tsunamierne i Det Indiske Ocean 
(170 mio. EUR) og en gang i forbindelse med jordskælvet i Kashmir(40 mio. EUR)). 
Ovennævnte supplerende støtte til decentraliserede organer (40 mio. EUR gennem 
fleksibilitetsinstrumentet) sigtede mod at sikre og styrke Parlamentets prioriteter og 
stille de nødvendige midler til rådighed for organerne, således at de kunne udføre 
deres opgaver. Stigningen i antallet af organer og deres stigende budgetmæssige 
konsekvenser, navnlig for udgiftsområde 3, gav dog anledning til bekymring i 
Parlamentet, der understregede den politiske vilje til at øge kontrollen med organer 
på både politisk og budgetmæssigt plan.  
 
PARLAMENTETS EGET BUDGET 
Parlamentets eget 2005-budget var præget af udvidelsesprocessen, dvs. behovet for 
at stille nye ressourcer til rådighed og oprette nye stillinger for at imødekomme de 
lande, der blev medlemmer af EU i 2004. Der blev oprettet ca. 180 nye stillinger 
alene i 2005. Endvidere besluttede Budgetudvalget at godkende Præsidiets 
afgørelse, hvad angår købskontrakter for de nye D4/D5-bygninger (der nu har skiftet 
navn til Willy Brandt- og József Antall-bygningerne). 
 



 

DV\785929DA.doc    39/62  

 

BUDGETPROCEDUREN FOR 2006 
Ordførere: Giovanni Pittella (Sektion III – Kommissionen) 

Valdis Dombrovskis (Øvrige sektioner – øvrige institutioner) 
 

2006 var det sidste år i den såkaldte "Agenda 2000"-programmeringsperiode. 
2006-budgetproceduren var især præget af det mislykkede forsøg på at indgå en 
aftale under samrådet forud for Rådets andenbehandling. Der blev først indgået en 
aftale en uge senere på et ekstraordinært trepartsmøde. 
2006-budgettet blev fastsat til 121 191 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 111 
970 mio. EUR i betalingsbevillinger (henholdsvis 1,09 % og 1,01 % af BNI for EU25, 
dvs. 2 504 og 7 323 mio. EUR under det niveau, der var fastsat som loft i de 
finansielle overslag). 

De væsentligste stridspunkter vedrørte betalingsniveauet, finansieringsrammerne 
for visse programmer, der blev vedtaget ved den fælles beslutningsprocedure, 
ansættelsen af nye tjenestemænd efter udvidelsen i 2004, anvendelsen af 
fleksibilitetsinstrumentet (se nedenstående) og FUSP-budgettet. 

Parlamentet understregede princippet om at tildele nye midler til nye politiske 
prioriteter med henblik på at bevare de midler, der var sat af til eksisterende 
programmer. Parlamentets politiske prioriteter var præget af ønsket om en bedre 
gennemførelse af Lissabon- og Göteborgstrategierne, fremme af EU's 
informationspolitik, fastsættelse af en europæisk ungdomspagt og styrkelse af EU's 
foranstaltninger udadtil. 
Under førstebehandlingen var Parlamentet forhandlingsposition at gå ud over 
loftet for de finansielle overslag for udgiftsområde 2, 3 og 4 og i nogen grad reducere 
FUSP-bevillingerne. I denne forbindelse nægtede Parlamentet at fjerne fokus fra sine 
prioriteter og kritiserede Rådet for den manglende sammenhæng ved nedsættelsen 
af udgifterne til udgiftsområde 4, undtagen FUSP, idet oplysningerne herom stadig 
var utilfredsstillende. 
Efter udvidelsen i 2004 var der seks programmer under den fælles 
beslutningsprocedure, der blev tildelt supplerende midler under loftet for 
udgiftsområde 3 i forhold finansieringsrammen vedtaget efter den fælles 
beslutningsprocedure. Således modtog Parlamentet 100 mio. EUR i supplerende 
midler til programmer vedrørende Lissabonstrategien, herunder programmerne for 
unge og uddannelse.  
Parlamentet indgik en aftale om at modregne en forhøjelse på 655 mio. EUR under 
udgiftsområde 1b "Udvikling af landdistrikter" gennem en nedskæring af samme 
beløb under udgiftsområde 1a med henblik på at gennemføre 
gradueringsforanstaltningerne under reformen af den fælles landbrugspolitik.  

Under udgiftsområde 4 afgav Parlamentet en fælles erklæring (sammen med Rådet), 
der styrkede oplysningsaktiviteterne vedrørende FUSP-anliggender ved at 
bekræfte den fælles erklæring fra november 2002 (om tilrettelæggelse af fælles 
møder) og hæve Rådets repræsentationsniveau til ambassadørniveau. Desuden blev 
FUSP-budgettet forhøjet til 102,6 mio. EUR. 

Der blev indgået en fælles aftale om at anvende 275 mio. EUR fra 
fleksibilitetsinstrumentet, hvilket overskred det årlige loft på 200 mio. EUR på 
grund af det disponible beløb, der var blevet overført fra de tidligere år. Der blev 
finansieret fire foranstaltninger under udgiftsområde 4: tre af Parlamentets 
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prioriterede områder (tsunami, konsekvenserne af sukkerprotokolreformen, 
genopbygningen af Irak) og FUSP. 
Betalingsniveauet var blevet et særlig omstridt punkt i løbet af 2006-
budgetproceduren. I forhold til Parlamentets og Rådets traditionelle holdninger14, var 
forhandlingspositionerne mere kompromisløse, eftersom 2006-budgettet skulle 
udgøre et referencepunkt både for forhandlingerne om den flerårlige finansielle 
ramme for 2007-2013 og for budgetterne for 2007-2013, hvis der ikke blev indgået en 
aftale om den næste finansielle ramme. 
Nødhjælpsreserven blev anvendt to gange med henblik på at finansiere bistand til 
Darfur, Vestbredden, Gazastriben, det palæstinensiske folk og Libanon for et samlet 
beløb på 180 mio. EUR. Solidaritetsfonden blev anvendt en gang til at dække 
oversvømmelser i 2005 i Østrig, Bulgarien og Rumænien for et beløb på 106 mio. 
EUR. 
På det lovgivningsmæssige plan fandt der en revision af 
gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen sted i 2005 for at tage hensyn 
til det nye direktiv om offentlige kontrakter (se venligst det foregående afsnit om 
Parlamentets vigtigste resultater i løbet af valgperioden). 

 

PARLAMENTETS EGET BUDGET 
Hvad angår Parlamentets eget budget, fortsatte ansættelsen af personale fra de nye 
medlemsstater i løbet af 2006 med henblik på at nå de fastsatte niveauer, og der 
blev truffet budgetmæssige foranstaltninger i denne henseende. Samtidig blev der 
opført bevillinger i budgettet med henblik på den næste udvidelse (Bulgarien og 
Rumænien) på grundlag af det forventede behov. Budgetudvalget anmodede alle 
institutioner om at vurdere fremskridtene med hensyn til ansættelse af personale fra 
de nye medlemsstater. Det besluttede også at videreføre en politik om erhvervelse 
(frem for leje) af bygninger og anmodede om en højere grad af omrokering af 
personale. 

                                                 
14 Rådet ønsker at begrænse betalingerne for at bringe dem i overensstemmelse med de forventede 
gennemførelsesbehov, mens Parlamentet ønsker at yde passende finansiering til politiske prioriteter og 
udligne mængden af uindfriede forpligtelser. 
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BUDGETPROCEDUREN FOR 2007 
Ordførere: James Elles (Sektion III – Kommissionen) 
Louis Grech (Øvrige sektioner – øvrige institutioner) 

 

På grund den begrænsede tid, der var sat af til forhandlinger om og vedtagelse af 
den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 og den flerårige finansielle ramme 
(FFR) for 2007-2013, blev dagsordenen for budgetproceduren forsinket, og nogle af 
faserne blev gennemført i forenklet form. Som i 2005 blev forligsmødet forud for 
Rådets andenbehandling suppleret af et trepartsmøde i december 2006, fordi det var 
vanskeligt at indgå en aftale ved andenbehandlingen. 
2007-budgettet blev fastsat til 126 551 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 115 
497 mio. EUR i betalingsbevillinger (henholdsvis 1,08 % og 0,99 % af EU's BNI, dvs. 
1 850 og 8 369 mio. EUR under loftet i de finansielle overslag). 

I forhold til de foregående år skiftede forhandlingerne fokus fra anvendelse af 
fleksibilitetsinstrumentet og overholdelse af lofterne til i højere grad at forsøge at give 
valuta for pengene (fremme en mere effektiv og produktiv bevillingsudnyttelse), 
revision af finansforordningen, ansættelse af tjenestemænd fra de nye 
medlemsstater og nedlægning af stillinger som foreslået af Rådet (i Rådets udkast til 
erklæring om "produktivitetsprogrammet"). Betalingsniveauet og FUSP var dog 
stadig vigtige stridspunkter. 
2007-budgetproceduren var vanskelig for Rådet, eftersom det havde svært ved at 
opnå et kvalificeret flertal på adskillige områder, navnlig hvad angår 
"produktivitetsforbedringstilgangen", som blev støttet af det finske formandskab, der 
dog ikke havde held med at indgå en aftale om en erklæring fra Rådet om dette 
anliggende. Parlamentet modsatte sig den nedskæring af stillinger, som Rådet 
havde foreslået og oprettede en reserve til lønninger til personalet for at opnå en 
forpligtelse til at gennemføre en omfattende kontrol og en midtvejsevaluering af 
Kommissionens personalebehov og andelen af ansatte afsat til administrative 
funktioner og støttefunktioner. 
Parlamentets satte også strategisk set Rådet i en vanskelig situation ved at beslutte 
ikke at foreslå anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet som en supplerende kilde til 
finansiering og ved at insistere på revisionen af finansforordningen som en 
absolut betingelse for enhver aftale om 2007-budgettet. Dette gjorde det muligt at 
indgå en aftale om revisionen af finansforordningen og at få bekæmpet visse 
medlemsstaters modvilje mod at indføre nye bestemmelser om forsvarlig økonomisk 
forvaltning af EU's midler og navnlig intern kontrol. 
Valuta for pengene-tilgangen (se ovenstående) blev indført i den årlige 
budgetprocedure på permanent basis i henhold til Parlamentets og Kommissionens 
fælles erklæring. 

Det bør dog fremhæves, at der også var andre positive elementer set fra Parlamentets 
synspunkt. Mens FBF for FUSP-budgettet blev genopført, sikrede Parlamentet, at der 
ikke blev foretaget nogen ændringer i FUSP-kontoplanen, og opnåede nye 
rettigheder til information, såsom udredninger om anliggender, der er vigtige for 
Parlamentet, eller skriftlige oplysninger vedrørende udpegelsen af EU's særlige 
repræsentanter. 
Der blev opnået enighed om en fælles erklæring fra Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen angående tre nye planlagte organer i 2007-budgettet. Derved 
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formaliseredes Parlamentets holdning til oprettelsen af decentraliserede organer 
(oplysninger om budgetmæssige konsekvenser, jf. punkt 47 i den nye 
interinstitutionelle aftale). 
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen blev oprettet med et 
maksimalt årligt beløb på 500 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger, og den blev 
anvendt to gange til Frankrig, Tyskland og Finland (18,6 mio. EUR). 

Nødhjælpsreserven blev anvendt en gang i 2007 for et beløb på 49,2 mio. EUR 
med henblik på at afhjælpe krisen i Gazastriben og på Vestbredden. 
Solidaritetsfonden blev anvendt to gange i løbet af 2007, en gang til 
oversvømmelser i Grækenland (9,3 mio. EUR) og Ungarn (15,1 mio. EUR) og anden 
gang til Tyskland (voldsomme storme, 166,9 mio. EUR) og Frankrig (orkan 5,3 mio. 
EUR). 
Den usædvanlige mængde reserver i budgettet (oprindeligt 4 440 mio. EUR i 
forpligtelsesbevillinger, hvoraf 3 500 mio. EUR var tilbage efter andenbehandlingen) 
skyldtes hovedsageligt den sene vedtagelse af ca. 30 basisretsakter15 som følge af, 
at medlemsstaterne var længe om at blive enige om et fælles forslag til den nye 
flerårige finansielle ramme, samt budgetmyndighedens bekymringer, hvad angår 
dens beføjelser efter indførelse af frivillig graduering af landbrugsudgifter (dvs. frivillig 
overførsel af midler fra direkte landbrugsstøtte (den fælles landbrugspolitik "første 
søjle") til udvikling af landdistrikter (den fælles landbrugspolitik "anden søjle")). 

Fra et lovgivningsmæssigt synspunkt blev der gennemført en omfattende revision 
af finansforordningen og dens gennemførelsesbestemmelser i 2006. De mest 
omstridte punkter var databasen om deltagere, der er blevet udelukket fra et udbud, 
gennemsigtighed, hvad angår de endelige modtagere af landbrugsstøtte (som 
Kommissionen garanterede, at der ville blive fremlagt oplysninger om i de 
sektorspecifikke gennemførelsesforordninger) og finansieringen af de europæiske 
politiske partier, hvis muligheder for langsigtet økonomisk planlægning det lykkedes 
Parlamentet at øge ved at indføre en undtagelse fra reglen om non profit, så dele af 
overskud kan overføres.  
 
PARLAMENTETS EGET BUDGET 
Hvad angår Parlamentets eget budget, beklagede Budgetudvalget, at der ikke var 
blevet taget tilstrækkeligt hensyn til de udgifter, der skyldtes Parlamentets tre 
forskellige arbejdssteder. I Budgetudvalgets beslutning vurderede det, at disse 
udgifter udgjorde 16 % af det samlede budget, dvs. ca. 200 mio. EUR. 
Kommunikationspolitikken fik en væsentlig saltvandsindsprøjtning i budgettet, idet 
der blev tildelt bevillinger til Besøgscentret, moderne audiovisuelt udstyr og det nye 
hjemmesideprojekt. Det blev besluttet at opføre supplerende bevillinger til at dække 
udvidelsesrelaterede udgifter efter Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse. 

                                                 
15 Den såkaldte "Prodi-pakke", der dækker anliggender såsom indvandring, unge eller forskning osv. 
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BUDGETPROCEDUREN FOR 2008 
Ordførere: Kyösti Virrankoski (Sektion III – Kommissionen) 

Ville Itälä (Øvrige sektioner – øvrige institutioner) 
 

Under 2008-budgetproceduren viste det sig, at det, til trods for at Rådet traditionelt 
set har været imod det, var nødvendigt at revidere FFR allerede første år efter 
ikrafttrædelsen i tråd med EU's prioriteter, såsom Galileo og Det Europæiske 
Teknologiske Institut. 
2008-budgettet blev fastsat til 129 150 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 120 
347 mio. EUR i betalingsbevillinger (henholdsvis 1,03 % og 0,96 % af EU's BNI, dvs. 
3 693 og 9 650 mio. EUR under loftet i de finansielle overslag). 

Under 2008-budgetproceduren omfattede de væsentligste stridspunkter mellem 
Parlamentet og Rådet finansieringen af Galileo, personaleanliggender og ansættelse 
(hvilket også var tilfældet året før), udgiftsområde 4, finansieringen af og kontrollen 
med EU-organerne og anvendelsen af de forskellige finansieringsinstrumenter, der er 
omhandlet i den interinstitutionelle aftale. 

Et af de største stridspunkter var Galileo og Det Europæiske Teknologiske Institut 
(ETI), som Parlamentet ønskede revideret i FFR. Parlamentet ønskede at sikre 
finansieringen af Galileo og ETI gennem EU-budgettet uden at bringe de nødvendige 
finansielle midler i Lissabondagsordenens flerårige programmer i fare. Der blev 
opført 3,7 mia. EUR til Galileo og ETI indtil 2013. Der blev anvendt forskellige 
finansieringsinstrumenter, herunder en revision af FFR for 2007-2013 (1,6 mia.), 
anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet (200 mio.), anvendelse af margener (300 
mio.) samt omfordelinger (200 mio.) og omprioriteringer (400 mio.). 
Parlamentet opnåede, at der blev afsat midler til finansiering af de forhøjede udgifter 
under udgiftsområde 4. Endnu en gang kunne dette kun lade sig gøre, hvis 
fleksibilitetsinstrumentet blev anvendt, hvilket understreger den kroniske 
underfinansiering af udgiftsområde 4. De finansielle behov, hvad angår FUSP 
(herunder EU's politimissioner i Kosovo), blev dækket, og Parlamentet fik 
Kommissionens ord på, at der ville blive afholdt regelmæssige politiske drøftelser 
med Parlamentet tre gange om året om demokratisk kontrol og sammenhængen i 
EU's foranstaltninger udadtil. Parlamentet understregede også Kommissionens 
problemer med at vurdere behovet på dette område. 
Nogle af de væsentlige forhøjelser, som Parlamentet foreslog, vedrørte bl.a. bistand 
til Palæstina (f.eks. bistand til sårbare familier og til offentlige tjenesteleverandører) 
og Kosovo (f.eks. overgangs- og institutionsbygningsbistand). Eksklusive FUSP-
bevillingerne blev der tildelt 265 mio. EUR til Kosovo og 300 mio. EUR til Palæstina, 
dvs. ca. dobbelt så meget som Kommissionens oprindelige forlag i FBF. Parlamentet 
opførte også et vist beløb i reserven til Irak, indtil der forelå yderligere oplysninger om 
anvendelsen af disse midler. 
EU-organer var også et centralt diskussionspunkt under budgetproceduren Efter 
samrådet i forbindelse med andenbehandlingen blev der vedtaget fælleserklæringer, 
der sigtede mod bedre kontrol med oprettelsen, udviklingen og finansieringen af EU-
organer. Antallet af budgetposter til finansiering af decentraliserede organer steg 
med mere end 20 %, og budgettet for Frontex fordobledes, hvilket var i 
overensstemmelse med Parlamentets ønsker. 
Udgiftsområde 5 "Administrative udgifter" blev forhøjet med 4,4 %, hvilket skyldtes 
de behov, der opstod som følge af udvidelsen. Den såkaldte "screeningrapport" om 
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Kommissionens menneskelige ressourcer, som Parlamentet havde anmodet om i 
2006, blev fremlagt i april 2007. 
Det bør bemærkes, at 2008-budgettet var det første budget, hvor udgifterne til vækst 
og beskæftigelse (udgiftsområde 1 – 44,9 % af 2008-budgettet) var større end 
udgifterne til landbrug (udgiftsområde 2 – 42,6 % af 2008-budgettet) – et år 
tidligere, end hvad der var forudset i FFR – sågar før den supplerende støtte fra 
Galileo under udgiftsområde 1a blev indregnet. Mens bevillingerne under 
udgiftsområde 2 var lavere end i 2007 med et skift hen imod udvikling af 
landdistrikter, blev bevillingerne under udgiftsområde 1 væsentligt forhøjet. 
Spørgsmålet om medlemsstaternes årlige oversigter, hvad angår delt forvaltning, 
blev også taget op under budgetproceduren.  
Parlamentets motto var at etablere et "resultatorienteret budget". Gennemførelsen 
af ABB/ABM blev drøftet og analyseret af begge budgetmyndighedens to parter. 
Både Parlamentet og Kommissionen igangsatte undersøgelser, og Parlamentets 
initiativbetænkning blev vedtaget i marts 2009. 
I 2008 blev Fleksibilitetsinstrumentet anvendt til udgiftsområde 1a (Galileo) og 
FUSP for et samlet beløb på 270 mio. EU. Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen blev anvendt til fordel for fem lande (Italien, Malta, Portugal, 
Spanien og Litauen) for 49 mio. EUR. Fra solidaritetsfonden blev der tildelt 281 
mio. EUR til Det Forenede Kongerige, Grækenland, Slovenien, Frankrig og Cypern. 

 

PARLAMENTETS EGET BUDGET 
Hvad angår Parlamentets eget budget blev der vedtaget et pilotprojekt, der gjorde 
det muligt for medlemmer at modtage individuel tolkning. Parlamentet understregede 
i budgettet sin vilje til at overholde miljøstandarder (EMAS-certificering) og 
opfordrede sin administration til at fremskynde denne proces (der efterfølgende er 
blevet færdiggjort). Der blev truffet budgetmæssige foranstaltninger i afventning af 
vedtagelsen af et retsgrundlag for finansieringen af europæiske politiske bevægelser. 
Der blev oprettet to nye generaldirektorater og opført budgetbevillinger med henblik 
på at forbedre den service, der ydes til medlemmer. 
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BUDGETPROCEDUREN FOR 2009 
Ordførere: Jutta Haug (Sektion III – Kommissionen) 

Janusz Lewandowski (Øvrige sektioner – øvrige institutioner) 
 

2009-budgetproceduren var den sidste, der blev vedtaget i Parlamentets 6. 
valgperiode. 2009-budgettet blev fastsat til 133 846 mio. EUR i 
forpligtelsesbevillinger og 116 096 mio. EUR i betalingsbevillinger (henholdsvis 1,03 
% og 0,89 % af EU's BNI, dvs. 3 187 og 8 084 mio. EUR under loftet i de finansielle 
overslag). 
Blandt de vigtigste spørgsmål, der blev taget op i løbet af drøftelserne, var der 
anliggender, der traditionelt set har voldt bekymring i Parlamentet, såsom lave 
margener under udgiftsområde 4, betalingsniveauet og budgetgennemførelsen af 
samhørighedspolitikken. Der opstod også nye behov for finansiering til f.eks. 
fødevarefacilitetsinstrumentet og den europæiske økonomiske genopretningsplan, 
der sigter mod at afhjælpe den økonomiske afmatning. Parlamentet understregede 
også behovet for passende ressourcer til prioriteter såsom klimaændringer, 
konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse og en fælles indvandringspolitik. 
FBF blev voldsomt kritiseret af Parlamentet for det lave betalingsniveau i procent af 
BNI. I FBF-bevillingerne for 2009 var der en hidtil uset nedskæring på 3 % i 
betalingsniveauet i forhold til 2008-budgettet, der blev vedtaget af Parlamentet i 
december 2007. Disse nedskæringer berørte hovedsageligt 
samhørighedspolitikken, men også udgiftsområderne for unionsborgerskab og 
foranstaltninger udadtil. Efter Rådets nedskæringer forhøjede Parlamentet 
bevillingerne under alle udgiftsområder til over niveauet i FBF, idet udgiftsområde 1 
og 3 fik størst gavn af de supplerende betalingsbevillinger. 
Endelig udgjorde 2009-betalingsbevillingerne en beskeden stigning i forhold til det 
endelige 2008-budget (dvs. inklusive de ændringsbudgetter, der blev vedtaget i 
2008). Som en forudsætning for vedtagelsen af budgettet anmodede Parlamentet om 
en hurtigere og enklere gennemførelse af strukturfondene og 
Samhørighedsfonden. Dette blev formelt fastsat i en fælles erklæring om 
gennemførelsen af samhørighedspolitik, hvortil der blev anmodet om 
hensigtsmæssige opfølgningsforanstaltninger på politisk og teknisk plan. Parlamentet 
og Rådet anmodede også Kommissionen om hurtigst muligt at vurdere de mest 
kritiske aspekter af forvaltnings- og kontrolsystemerne med henblik på at gøre det 
muligt at påbegynde mellemliggende betalinger. Endvidere gav Parlamentet i en 
ensidig erklæring udtryk for bekymringer over den lave udnyttelsesgrad for 
betalingsbevillingerne til samhørighedspolitik, som ikke gjorde det muligt for EU at 
håndtere udfordringerne, navnlig i forbindelse med den økonomiske krise.  
Hvad angår EU's bidrag til den europæiske genopretningsplan på ca. 30 mia. 
EUR, bakkede Parlamentet op om en revision af FFR med henblik på at give 
økonomien endnu en saltvandsindsprøjtning på 5 mia. EUR (der skal finansieres 
med uudnyttede bevillinger). Disse midler skulle finansiere energiprojekter under 
udgiftsområde 1. Under udgiftsområde 2 blev de rettet dels mod bredsbåndsadgang 
til internet i landområderne og dels til styrkelse af operationerne i forbindelse med "de 
nye udfordringer" i forbindelse sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik. Der 
blev indgået en aftale om dette punkt på trepartsmødet i april 2009. 
Hvad angår udgiftsområde 4, anerkendte Kommissionen, at EU's evne til at 
håndtere uforudsete kriser var ret begrænset og forpligtede sig til at gennemføre en 
samlet vurdering af situationen vedrørende udgiftsområde 4, hvilket Parlamentet 
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havde anmodet om. Denne evalueringsrapport forventes at være færdig i september 
2009.  
Parlamentet indgik derefter en aftale om finansieringen af fødevarefaciliteten, der 
sigter mod en hurtig reaktion på de kraftigt stigende priser i udviklingslandene. Der 
blev fundet frem til en ordning til finansiering af fødevarefaciliteten ikke under 
udgiftsområde 2, men under udgiftsområde 4. Det blev besluttet at opføre 1 milliard 
EUR over en treårsperiode (2008-2010), og for at undgå at skabe usikkerhed om 
eksisterende foranstaltninger og prioriteter, der finansieres gennem 
nødhjælpsreserven, blev det besluttet at forhøje loftet for nødhjælpsreserven for 
2008 gennem en tilpasning af den interinstitutionelle aftale, anvendelse af 
fleksibilitetsinstrumentet og en omfordeling af det ikke-programmerede rammebeløb 
for stabilitetsinstrumentet. I en fælles erklæring om fødevarefaciliteten blev 
Kommissionen anmodet om at sikre sammenhæng g komplementaritet i forhold til 
Den Europæiske Udviklingsfond. 
Hvad angår organer, blev der i en fælles erklæring anmodet om, at der hurtigst 
muligt blev oprettet en interinstitutionel arbejdsgruppe, hvilket langt om længe 
skete i december 2008. 

Parlamentet besluttede at øge visse EU-foranstaltningers synlighed ved at oprette 
særlige budgetposter til klimaændringer, Small Business Act, Georgien, en EU-
strategi for landene omkring Østersøen, tilpasning af fiskerflåder til stigningen i 
oliepriser. 

Endvidere underrettede Parlamentet tidligt Kommissionens tjenestegrene om sine 
hensigter, hvad angår pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, for at 
muliggøre en smidigere og mere rettidig beslutningsprocedure for disse. 

 

PARLAMENTETS EGET BUDGET 
Hvad angår Parlamentets eget budget, blev der i 2009 foretaget forskellige 
tilpasninger af budgettet som følge af ændringer af vigtige bestemmelser, herunder 
indførelsen af en statut for Europa-Parlamentets medlemmer, den nye ordning for 
parlamentsassistenter og annulleringen af bevillinger, der oprindeligt var opført af 
hensyn til visse bestemmelser i Lissabontraktaten. Der blev også truffet 
foranstaltninger af hensyn til valget i 2009, hvad angår kommunikationsudgifter. Der 
blev igangsat et pilotprojekt om "forbedret samarbejde" mellem COBU og 
Parlamentets Præsidium. Der blev også for første gang som grundlag for 
drøftelserne fremlagt en omfattende ("analytisk") oversigt over det antal ansatte, 
BUDG havde anmodet om, 
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BILAG 1 
 

BELØBENE I  DE ÅRLIGE BUDGETTER 
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2004 Budget PDB Council 1st Reading  EP 1st reading 
(incl. ABs 1-10) (incl. PDALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) 2005 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2005 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.439.000.000 45.081.285.000 43.993.285.000 50.451.450.000 49.889.850.000 49.676.450.000 49.114.850.000 50.722.950.000 50.161.350.000 
   -  Agricultural expenditure 44.598.000.000 38.545.285.000 38.545.285.000 43.610.450.000 43.610.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 43.881.950.000 43.881.950.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.536.000.000 5.448.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.441.000.000 41.030.673.000 34.522.302.882 42.438.497.444 35.396.027.704 42.423.497.444 32.396.027.704 42.424.497.444 36.204.987.338 
   -  Structural Funds 37.247.000.000 35.348.673.000 31.722.302.882 37.306.564.455 32.390.527.704 37.291.564.455 29.390.527.704 37.292.564.455 33.199.487.338 
   -  Cohesion Fund 5.194.000.000 5.682.000.000 2.800.000.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 9.012.000.000 8.704.761.754 7.510.377.641 8.958.583.120 7.728.621.139 8.903.343.120 7.686.181.139 9.026.328.620 7.894.445.939 
4.  External Actions 5.119.000.000 5.176.551.000 4.950.907.978 5.169.000.000 5.000.179.000 5.039.600.000 4.976.179.000 5.244.000.000 5.504.197.950 
5.  Administration 6.360.000.000 6.121.983.823 6.121.983.823 6.380.997.612 6.380.997.612 6.300.428.657 6.300.428.657 6.377.784.182 6.377.784.182 
6.  Reserves 446.000.000 442.000.000 442.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.472.000.000 1.733.261.220 2.856.200.000 2.075.000.000 3.225.090.000 2.081.000.000 3.025.090.000 2.080.000.000 3.626.690.000 
8.  Compensation 1.305.000.000 1.409.545.056 1.409.545.056 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 119.594.000.000 109.700.060.853 101.806.602.380 117.224.517.172 109.371.754.451 116.175.308.217 105.249.745.496 117.626.549.242 111.520.444.405 

Compulsory expenditure   41.490.416.176 41.544.750.814 46.536.555.944 46.562.574.944 45.744.226.944 45.785.245.944 46.802.068.505 46.843.603.205 
Non-compulsory expenditure   68.209.644.677 60.261.851.566 70.687.961.228 62.809.179.507 70.431.081.273 59.464.499.552 70.824.480.737 64.676.841.200 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,01%   1,03%   0,99%   1,05% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2005 Final Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) (incl. ABs 1-8) 2005 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Commitments Payments Payments 

1.  Agriculture 49.676.450.000 49.114.850.000 49.676.450.000 49.026.450.000 48.464.850.000 49.114.850.000 
   -  Agricultural expenditure 42.835.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 42.185.450.000 42.185.450.000 42.835.450.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.423.497.444 32.396.027.704 42.423.497.444 42.420.297.444 32.396.027.704 32.396.027.704 
   -  Structural Funds 37.291.564.455 29.390.527.704 37.291.564.455 37.288.364.455 30.290.527.704 29.390.527.704 
   -  Cohesion Fund 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 5.131.932.989 2.105.500.000 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 8.921.143.120 7.703.981.139 9.052.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 7.923.781.439 
4.  External Actions 5.039.600.000 4.976.179.000 5.219.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.476.162.603 
5.  Administration 6.300.428.657 6.300.428.657 6.351.199.258 6.292.367.368 6.292.367.368 6.351.199.258 
6.  Reserves 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 2.081.000.000 3.025.090.000 2.081.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 3.286.990.000 
8.  Compensation 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 116.193.108.217 105.267.545.496 116.554.135.698 115.955.652.216 105.684.048.940 106.300.000.000 

Compulsory expenditure 45.743.787.944 45.784.806.944 45.743.787.944 45.078.212.878 45.119.231.878 45.784.806.944 
Non-compulsory expenditure 70.449.320.273 59.482.738.552 70.810.347.754 70.877.439.338 60.564.817.062 60.515.193.056 
Appropriations as a % of GNI   0,99%    1,00%  1,00% 

 
 
 
* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing 
of the amendments brought by the 
Commission to its PDB. 
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2005 Budget PDB Council 1st Reading EP 1st reading 
(incl. ABs 1-8)  (incl. PDALs 1-3) (incl. ALs 1-3) * (incl. ALs 1-3) * 2006 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2006 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 52.618.000.000 49.026.450.000 48.464.850.000 51.050.720.000 50.991.020.000 50.901.020.000 50.841.320.000 51.089.152.000 51.029.452.000 
   -  Agricultural expenditure 44.847.000.000 42.185.450.000 42.185.450.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.130.020.000 43.130.020.000 43.318.152.000 43.318.152.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 

2.  Structural Operations 44.617.000.000 42.420.297.444 32.396.027.704 44.555.004.990 35.639.599.237 44.555.004.990 35.489.599.237 44.567.004.990 39.230.274.394 
   -  Structural Funds 38.523.000.000 37.288.364.455 30.290.527.704 38.522.922.880 32.134.099.237 38.522.922.880 31.984.099.237 38.534.922.880 35.085.574.394 
   -  Cohesion Fund 6.094.000.000 5.131.932.989 2.105.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 4.144.700.000 
3.  Internal Policies 9.385.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 9.218.659.185 8.836.227.649 9.174.946.589 8.320.209.681 9.435.738.785 8.808.473.823 
4.  External Actions 5.269.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.432.500.000 5.308.395.920 5.267.344.950 5.225.843.164 5.724.344.950 5.478.206.920 
5.  Administration 6.708.000.000 6.292.367.368 6.292.367.368 6.697.756.487 6.697.756.487 6.577.886.113 6.577.886.113 6.655.369.817 6.655.369.817 
6.  Reserves 458.000.000 446.000.000 446.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.566.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 2.480.600.000 2.965.150.000 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000 
8.  Compensation 1.074.000.000 1.304.988.996 1.304.988.996 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.322 

TOTAL 123.695.000.000 115.955.652.21
6 

105.684.048.94
0 120.966.740.994 111.969.649.625 120.488.302.974 110.824.258.527 121.483.710.874 115.626.127.276 

Compulsory expenditure   45.078.212.878 45.119.231.878 45.999.102.201 46.009.299.201 45.833.486.201 45.851.644.201 46.033.197.201 46.045.566.201 
Non-compulsory expenditure   70.877.439.338 60.564.817.062 74.967.638.793 65.960.350.424 74.654.816.773 64.972.614.326 75.450.513.673 69.580.561.075 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,00%   1,01%         

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2006 Final Budget** 

 (incl. ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3)   (incl. ABs 1-6) 2006 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.050.720.000 50.991.020.000 51.050.720.000 50.991.020.000    
   -  Agricultural expenditure 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000    
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000     

2.  Structural Operations 44.555.004.990 35.489.599.237 44.555.004.990 35.639.599.237    
   -  Structural Funds 38.522.922.880 31.984.099.237 38.522.922.880 32.134.099.237    
   -  Cohesion Fund 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000     

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for 
the items and amounts voted by each institution 
during their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every actor on the 
budgetary procedure's figures regardless of the 
timing of the amendments brought by the 
Commission to its PDB.  

3.  Internal Policies 9.183.746.589 8.504.827.001 9.372.714.185 8.889.218.143     
4.  External Actions 5.267.344.950 5.225.843.164 5.544.000.000 5.369.049.920     
5.  Administration 6.584.194.495 6.584.194.495 6.656.369.817 6.656.369.817     
6.  Reserves 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000     
7.  Pre-accession Strategy 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000     
8.  Compensation 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332     
TOTAL 120.653.111.356 111.164.884.229 121.190.909.324 111.969.607.449 120.569.771.496 107.378.469.621 

 ** : Because of the transition from 2000-2006 to 
2007-2013 Financial Frameworks, the Headings 
have been modified between 2006 and 2007. This is 
why only the total is presented for 2006 final 
budget. 

Compulsory expenditure 45.983.186.201 46.001.344.201 45.983.186.201 46.001.344.201 45.058.959.201 45.075.536.201 
Non-compulsory expenditure 74.669.925.155 65.163.540.028 75.207.723.123 65.968.263.248 75.510.812.295 62.302.933.420 
Appropriations as a % of GNI   0,99% 1,003% 1,01%   0,97% 
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MFF 2007 Commission PDB 

(incl. PDAls) 
Council 1st Reading 

(incl. voted ALs)* 
Parliament's 1st Reading  

(incl. voted ALs)* 2007 Budgetary Procedure 
Commitments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 54.405.000.000 54.303.662.015 44.746.628.189 54.283.887.015 44.141.380.189 54.330.158.015 49.444.863.718 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.918.000.000 8.817.103.511 6.947.924.511 8.797.328.511 6.767.676.511 8.843.373.511 9.545.867.311 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.487.000.000 45.486.558.504 37.798.703.678 45.486.558.504 37.373.703.678 45.486.784.504 39.898.996.407 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin)   500.000.000       500.000.000   

2.  Preservation and management of Natural 
resources 58.351.000.000 56.365.876.036 54.831.681.736 55.619.446.036 54.044.111.736 57.606.076.036 56.154.937.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.273.000.000 1.174.394.000 1.106.621.652 1.148.340.000 1.048.187.652 1.234.426.800 1.185.226.952 
   3a:  Freedom, security and justice 637.000.000 571.339.000 426.989.000 561.695.000 400.145.000 619.213.800 477.063.800 
   3b:  Citizenship 636.000.000 603.055.000 679.632.652 586.645.000 648.042.652 615.213.000 708.163.152 
4.  The EU as a global partner 6.578.000.000 6.468.000.000 7.447.469.578 6.358.339.000 7.261.521.578 6.534.333.000 7.834.413.378 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins)   234.527.000   234.527.000  234.527.000  
5.  Administration 7.115.000.000 6.954.245.973 6.954.145.973 6.829.809.929 6.829.709.929 6.956.364.030 6.956.264.030 
6.  Compensations 445.000.000 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 128.167.000.000 126.445.351.176 115.531.193.280 124.918.995.132 113.769.557.236 127.840.531.033 122.020.351.966 

 
 

Council 2nd Reading 
(incl. ALs) 

Parliament's 2nd Reading 
(incl. ALs) 

2007 final Budget 
 (incl. ABs 1-7)** 2007 Budgetary Procedure 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 54.274.887.015 44.137.342.319 54.354.952.015 44.862.050.319 54.854.332.015 43.590.118.012 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.788.328.511 6.772.076.511 8.868.167.511 7.071.784.511 9.367.547.511 6.544.801.397 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.486.558.504 37.365.265.808 45.486.784.504 37.790.265.808 45.486.784.504 37.045.316.615 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin) 500.000.000  500.000.000   included above  

2.  Preservation and management of Natural 
resources 56.240.800.036 54.665.465.736 56.250.230.036 54.718.545.736 55.850.230.036 54.210.425.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.149.840.000 1.049.687.652 1.246.446.000 1.176.965.652 1.443.632.099 1.270.114.751 
   3a:  Freedom, security and justice 561.695.000 400.145.000 623.833.000 473.683.000 623.833.000 369.871.000 

* : For Council and EP's first readings, 
the figures presented take Amending 
letters into account for the items and 
amounts voted by each institution 
during their second reading. This aims 
at better identifying the actual impact 
of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the 
timing of the amendments brought by 
the Commission to its PDB 

   3b:  Citizenship 588.145.000 649.542.652 622.613.000 703.282.652 819.799.099 900.243.751  
4.  The EU as a global partner 6.401.214.000 7.179.921.578 6.577.933.000 7.352.746.732 6.812.460.000 7.352.746.732 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins) 234.527.000  234.527.000   included above  
5.  Administration 6.849.570.101 6.849.470.101 6.942.364.030 6.942.264.030 6.977.864.032 6.977.764.032 
6.  Compensations 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 126.095.484.304 114.326.533.538 126.551.098.233 115.497.218.621 126.383.164.334 113.845.815.415 

** : For 2007 final budget figures, both 
the Globalisation Adjustment Fund and 
the Emergency Aid Reserve are included 
in the figures presented for Headings 1b 
and 4 respectively 
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2007 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 
(incl. ABs 1-7) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) 2008 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2008 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 57.275.000.000 54.854.332.015 43.590.118.012 57.148.370.445 50.161.394.107 56.881.956.695 49.114.980.357 57.224.297.945 52.441.147.607 
   1a:  Competitiveness for growth and employment  10.386.000.000 9.367.547.511 6.544.801.397 10.270.429.000 9.538.679.600 10.004.015.250 8.990.265.850 10.346.356.500 9.993.765.100 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.889.000.000 45.486.784.504 37.045.316.615 46.877.941.445 40.622.714.507 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 42.447.382.507 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 58.800.000.000 55.850.230.036 54.210.425.736 55.305.481.496 53.439.178.053 54.752.330.496 52.886.027.053 55.416.892.046 53.556.748.603 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 43.217.000.000 42.311.661.000 42.035.641.756 41.166.490.000 41.115.600.500 40.978.640.000 40.565.750.500 41.613.408.550 41.200.579.050 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.362.000.000 1.443.632.099 1.270.114.751 1.289.527.000 1.190.829.006 1.270.678.780 1.127.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 
   3a:  Freedom, security and justice 747.000.000 623.833.000 369.871.000 691.034.000 496.446.000 686.735.780 478.147.780 728.034.000 533.196.000 
   3b:  Citizenship 615.000.000 819.799.099 900.243.751 598.493.000 694.383.006 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 
4.  The EU as a global partner 7.002.000.000 6.812.460.000 7.352.746.732 7.173.414.000 8.061.743.400 7.391.014.000 7.697.525.400 7.241.203.000 8.132.663.400 
5.  Administration 7.380.000.000 6.977.864.032 6.977.764.032 7.286.417.754 7.286.977.754 7.190.244.746 7.190.804.746 7.285.860.235 7.286.420.235 
6.  Compensations 207.000.000 444.646.152 444.646.152 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

TOTAL 132.026.000.000 126.383.164.33
4 113.845.815.415 128.409.846.98

7 
120.346.758.61

2 127.692.861.009 118.223.954.63
4 

128.717.766.51
8 122.865.065.143 

Compulsory expenditure   44.234.401.352 44.124.503.852 42.710.295.192 42.714.520.192 42.520.401.455 42.163.676.455 43.157.027.216 42.800.362.216 
Non-compulsory expenditure   82.148.762.982 69.721.311.563 85.699.551.795 77.632.238.420 85.172.459.554 76.060.278.179 85.560.739.302 80.064.702.927 
Appropriations as a % of GNI   1,05% 0,95% 1,02% 0,96% 1,02% 0,94% 1,03% 0,98% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2008 Budget 

(incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ABs 1-10) 2008 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 56.881.956.695 49.114.980.357 57.963.941.445 50.324.204.626 58.337.948.720 45.731.716.659 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 10.004.015.250 8.990.265.850 11.086.000.000 9.772.639.600 11.082.000.000 9.715.239.600 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 40.551.565.026 47.255.948.720 36.016.477.059 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 55.002.330.496 53.136.027.053 55.041.123.496 53.177.320.053 55.559.715.538 53.217.088.053 
   -  of which, Market related expenditure and direct 
pay. 40.866.490.000 40.815.600.500 40.876.490.000 40.825.600.500 41.006.490.000 40.889.550.500 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.301.678.780 1.158.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 1.634.913.642 1.488.945.648 
   3a:  Freedom, security and justice 717.735.780 509.147.780 728.034.000 533.196.000 731.774.000 534.196.000 
   3b:  Citizenship 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 903.139.642 954.749.648 

* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing 
of the amendments brought by the 
Commission to its PDB 

4.  The EU as a global partner 7.216.014.000 7.737.525.400 7.311.218.000 8.112.728.400 7.551.218.000 7.847.128.400 
5.  Administration 7.206.908.091 7.207.468.091 7.283.860.235 7.284.420.235 7.279.207.193 7.279.767.193 
6.  Compensations 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

 

TOTAL 127.815.524.354 118.561.617.97
9 129.149.656.468 120.346.758.61

2 
130.569.639.38

5 
115.771.282.24

5 
Compulsory expenditure 42.416.608.666 42.420.833.666 42.385.608.666 42.393.833.666 42.430.668.666 42.430.668.666 
Non-compulsory expenditure 85.398.915.688 76.140.784.313 86.764.047.802 77.952.924.946 88.138.970.719 73.340.613.579 
Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,94% 1,03% 0,96% 1,04% 0,92% 
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2008 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 

(incl. ABs 1-10) (incl. Commission ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) 2009 Budgetary Procedure Fin.Pers. 
2009 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 59.700.000.000 58.337.948.720 45.731.716.659 60.103.850.669 45.199.324.666 60.025.540.669 44.478.014.666 60.191.881.669 50.389.658.532 
   1a:  Competitiveness for growth and 
employment 11.272.000.000 11.082.000.000 9.715.239.600 11.689.966.000 10.285.190.500 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.383.773.350 

   1b:  Cohesion for growth and employment 48.428.000.000 47.255.948.720 36.016.477.059 48.413.884.669 34.914.134.166 48.413.884.669 34.664.134.166 48.422.884.669 39.005.885.182 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 59.639.000.000 55.559.715.538 53.217.088.053 56.495.529.486 54.457.232.000 55.863.419.686 53.060.122.000 57.447.382.686 55.389.334.615 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 46.679.000.000 41.006.490.000 40.889.550.500 41.579.892.000 41.536.359.000 41.200.052.000 41.156.519.000 42.458.802.000 42.412.669.000 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.523.000.000 1.634.913.642 1.488.945.648 1.467.858.000 1.265.680.000 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.364.407.000 
   3a:  Freedom, security and justice 872.000.000 731.774.000 534.196.000 839.125.000 596.670.000 832.725.000 572.940.000 863.925.000 664.142.000 
   3b:  Citizenship 651.000.000 903.139.642 954.749.648 628.733.000 669.010.000 614.723.000 634.770.000 650.963.000 700.265.000 
4.  The EU as a global partner 7.440.000.000 7.551.218.000 7.847.128.400 7.619.432.000 7.759.456.769 8.153.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.607.161.364 
5.  Administration 7.699.000.000 7.279.207.193 7.279.767.193 7.655.255.982 7.655.255.982 7.552.866.286 7.552.866.286 7.700.730.900 7.700.730.900 
6.  Compensations 210.000.000 206.636.292 206.636.292 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 136.211.000.00
0 130.569.639.385 115.771.282.245 133.551.039.04

9 
116.546.062.32

9 133.251.557.913 114.324.628.24
3 

135.167.926.52
7 123.660.405.323 

Compulsory expenditure   42.430.668.666 42.430.668.666 43.253.554.612 43.238.067.112 42.873.714.612 42.858.227.112 44.125.644.612 44.109.557.112 
Non-compulsory expenditure   88.138.970.719 73.340.613.579 90.297.484.437 73.307.995.217 90.377.843.301 71.466.401.131 91.042.281.915 79.550.848.211 
Appropriations as a % of GNI   1,04% 0,92% 1,03% 0,90% 1,03% 0,88% 1,04% 0,95% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3)  2009 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 60.025.540.669 44.478.014.666 60.195.881.669 45.999.519.679 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.024.385.513 
   1b:  Cohesion for growth and employment 48.413.884.669 34.664.134.166 48.426.884.669 34.975.134.166 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 55.788.884.011 53.100.586.325 56.121.437.011 52.564.429.680 

   -  of which, Market related expenditure and direct pay. 41.125.356.325 41.081.823.325 41.132.856.325 41.085.323.325 
3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.298.100.000 
   3a:  Freedom, security and justice 832.725.000 572.940.000 863.925.000 617.440.000 
   3b:  Citizenship 614.723.000 634.770.000 650.963.000 680.660.000 
4.  The EU as a global partner 7.993.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.324.169.158 
5.  Administration 7.551.997.192 7.551.997.192 7.700.730.900 7.700.730.900 

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better identifying 
the actual impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its PDB 

6.  Compensations 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 133.016.153.144 114.364.223.47
4 

133.845.980.85
2 116.096.062.329 

Compulsory expenditure 42.799.698.937 42.784.211.437 42.799.698.937 42.784.211.437 
Non-compulsory expenditure 90.216.454.207 71.580.012.037 91.046.281.915 73.311.850.892 

 

Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,88% 1,03% 0,89% 
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This table gives an overview of the development of staffing levels in the European Parliament and the institutions from 2005 to 2009. 
 
 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 Variation 2005-09 
All institutions 36.372 37.396 38.630 39.489 39.919 9,75% 
European Parliament  5.597 5.801 5.933 5.940 6.081 8,65% 
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ABB (AKTIVITETSBASERET BUDGETLÆGNING) / ABM (AKTIVITETSBASERET 
FORVALTNING)  

Hovedformålet med aktivitetsbaseret budgetlægning (ABB) er at indføre et resultatorienteret 
budgetlægningskoncept og skabe et klart grundlag for realisering af Kommissionens politiske 
prioriteringer og mål.  
Ved ABB forstås integreret budgetmæssig og finansiel forvaltning baseret på aktiviteter, der er tæt 
forbundet med Kommissionens politiske prioriteter og mål. Midler tildeles og forvaltes i 
overensstemmelse med på forhånd fastlagte politiske prioriteter. De eksisterende ca. 270 aktiviteter er 
fordelt på 31 politikområder. 
Kommissionen fastslår, at formålet med aktivitetsbaseret forvaltning (ABM) "er, at beslutningerne om de 
politiske prioriteter og de dertil svarende ressourcer skal træffes samtidig, hvilket gælder alle niveauer i 
organisationen. Der vil således kunne afsættes ressourcer til de politiske prioriteter, og omvendt vil 
beslutningerne om de politiske prioriteter blive truffet med fuldt kendskab til, hvilke ressourcer der 
kræves." ABM har samlet strategisk planlægning og budgetlægning, operationel programmering og 
forvaltning, kontrol og rapportering, evaluering og intern revision. Det instrument, der skal samle alle 
disse elementer på en konsekvent og systematisk måde, er den strategiske planlægnings- og 
programmeringscyklus (SPP). 
 

ORGANER/AGENTURER 

EU-organer er organer, som er selvstændige juridiske personer, og til hvilke der på strenge betingelser 
kan overdrages budgetgennemførelsesbeføjelser.  De meddeles særskilt decharge af 
dechargemyndigheden. Der findes to hovedformer for organer. 
Gennemførelsesorganer er fællesskabsretlige juridiske personer, som er oprettet ved en 
kommissionsafgørelse, og hvortil der kan delegeres beføjelser til helt eller delvis at gennemføre et 
fællesskabsprogram eller –projekt for Kommissionen og på dennes ansvar i henhold til Rådets forordning 
(EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002. 
I modsætning til gennemførelsesorganer er decentrale organer (såkaldte reguleringsorganer eller 
traditionelle organer) ikke underlagt direkte kontrol fra Kommissionen, men kontrolleres også af 
medlemsstaterne igennem bestyrelsen.  Et decentralt fællesskabsorgan er en selvstændig juridisk 
person. Det oprettes ved en retsakt henhørende under den afledte ret med det formål at varetage en helt 
specifik teknisk, videnskabelig eller forvaltningsmæssig opgave, som er defineret i den relevante 
fællesskabsretsakt. Der findes for øjeblikket ca. 20 traditionelle organer. 
 

ÅRLIGE OVERSIGTER 

De årlige oversigter vedrører samhørighedspolitikken (strukturfondene og Samhørighedsfonden) og 
landbrugspolitikken. I henhold til EF-traktatens artikel 274 er det Kommissionen, der har ansvaret for 
gennemførelsen af budgettet, men ca. 80 % af de samlede udgifter (landbrugs- og strukturstøtten) 
forvaltes af medlemsstaternes administrationer (såkaldt "delt forvaltning"). Den juridiske forpligtelse, 
medlemsstaterne har (i henhold til den interinstitutionelle aftale og finansforordningen) til på det relevante 
nationale plan at fremlægge en årlig oversigt over de foreliggende revisioner og erklæringer, har til 
formål at forbedre forvaltnings- og kontrolsystemerne og øge medlemsstaternes oplysningspligt. De 
årlige oversigter skulle første gang fremlægges den 15. februar 2008 (for regnskabsåret 2007). Til 
sammenligning udarbejdes de "nationale forvaltningserklæringer", som Europa-Parlamentet har gjort sig 
til talsmand for, stadig på frivillig basis af nogle få medlemsstater.  
 

REFORMEN AF DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK (CAP) 

Det første mål for den fælles landbrugspolitik, som blev indført i 1962, var at sikre fødevareforsyningen 
igennem en politik med støttepriser og ubegrænset købsgaranti.  
Efterhånden som den fælles landbrugspolitik har skabt større og større overskud, er der siden 1988 
blevet gennemført adskillige reformer. Reformen i 1992 var et vendepunkt, idet et 
prisbeskyttelsessystem blev erstattet af et system med udlignende indkomststøtte. 
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Med 2003-reformen blev der indført nye principper som f.eks.: 
– afkobling af støtten fra den producerede mængde (en del af støtten udbetales som et fast 
engangsbeløb) 
– krydsoverensstemmelse, som indebærer, at de enkelte betalinger er betinget af opfyldelsen af en hel 
række kriterier med hensyn til miljø, folkesundhed og dyrevelfærd 
– graduering, som gør det muligt at overføre bevillinger fra den første søjle af den fælles landbrugspolitik 
(markedspolitik og støtte) til den anden søjle (udvikling af landdistrikter) 
– en mekanisme for finansdisciplin (som lægger loft over udgifterne til markedsstøtte og direkte støtte i 
perioden 2007-2013). 
Den 20. november 2008 indgik EU's landbrugsministre en politisk aftale om sundhedstjek af den fælles 
landbrugspolitik.  Blandt en lang række foranstaltninger indebærer aftalen afskaffelse af udtagningen af 
landbrugsarealer, forhøjelse af mælkekvoterne, som gradvis skal føre frem til fuldstændig afskaffelse i 
2015, omdannelse af markedsinterventionen til et reelt sikkerhedsnet og øget graduering. 
 

FUSP:  FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK 

Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) blev indført som EU's anden søjle og hører under 
afsnit V i Traktaten om Den Europæiske Union, som blev undertegnet i Maastricht i 1992. 
Amsterdamtraktaten, som trådte i kraft i 1999 indeholdt en række vigtige ændringer, og siden da er der 
foregået en omfattende udvikling inden for FUSP. Der er opnået enighed om at indlede en europæisk 
sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP) inden for rammerne af FUSP. Det Europæiske Råd vedtog på 
mødet i Laeken den 14.-15. december 2001 en erklæring om ESFP's operationelle kapacitet, hvori det 
officielt anerkendes, at EU nu er i stand til at gennemføre visse krisestyringsforanstaltninger. 
I henhold til Amsterdamtraktatens artikel 21 hører formandskabet Parlamentet om de vigtigste aspekter 
og grundlæggende valg i forbindelse med FUSP. Europa-Parlamentet kan stille spørgsmål og rette 
henstillinger til Rådet. 
I henhold til den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 skal medlemsstaterne hvert år udarbejde et 
rådsdokument om de vigtigste aspekter og de grundlæggende valg inden for FUSP, herunder deres 
finansielle virkninger for De Europæiske Fællesskabers almindelige budget. Parlamentet giver Rådet 
direkte feedback med sin årlige betænkning og beslutning om FUSP. Denne politiske dialog er blevet 
suppleret med fælles konsultationsmøder, der afholdes mindst fem gange om året, som nævnt i artikel 
43 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006. 
Endvidere er der med artikel 42 i den interinstitutionelle aftale indført følgende opdeling af FUSP-
udgifterne: 
– krisestyringsoperationer, konfliktforebyggelse, -løsning og -stabilisering, overvågning og 
gennemførelse af freds- og sikkerhedsprocesser 
– ikke-spredning og nedrustning 
– aktioner af hastende karakter 
– forberedelses- og opfølgningsforanstaltninger 
– EU's særlige repræsentanter. 
Der fastsættes desuden en særligt loft for FUSP (1 740 000 000 EUR for perioden 2007-2013), ligesom 
det bestemmes, at udgifterne til aktioner af hastende karakter ikke kan overstige 20 % af dette beløb i 
den pågældende periode. 
 

DEN NYE EUROPÆISKE NABOSKABSPOLITIK (ENP) 

Den europæiske naboskabspolitik (ENP) tager sigte på at etablere særlige forbindelser til nabolandene i 
Østeuropa, det sydlige Middelhavsområde og Sydkaukasus, som ikke har udsigt til medlemskab. 
ENP fokuserer på fremme af demokrati, frihed, velstand, sikkerhed og stabilitet og bygger på de 
eksisterende forbindelser til de forskellige nabolande. Politikken iværksættes ved hjælp af bilaterale 
handlingsplaner, partnerskabs- og samarbejdsaftaler og Euro-Middelhavs-associeringsaftaler. 
Nabolandene modtager finansiel og teknisk bistand hovedsagelig over det europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument (ENPI) for perioden 2007-2013 (som erstatter Tacis- og Meda-programmerne for 
perioden 2000-2006, idet der dog stadig som noget helt centralt skelnes mellem EU's "østlige" og 
"sydlige" nabolande).  
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Parlamentet høres ikke i nogen fase af udarbejdelsen af handlingsplanerne. Dets omfattende 
lovgivnings-, budget- og kontrolbeføjelser giver det dog mulighed for at øve indflydelse. 
 
 
 

DEN EUROPÆISKE UNGDOMSPAGT 

Den europæiske ungdomspagt er et politisk instrument, som blev vedtaget af Det Europæiske Råd i 
marts 2005 som led i den reviderede Lissabonstrategi, der tager sigte på at gøre EU til verdens mest 
konkurrencedygtige videnbaserede økonomi.   
Ungdomspagten bidrager til en mere ensartet og konsekvent tilgang til ungdomsspørgsmål og tager sigte 
på  at fremme alle unges deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og samfund.  Det er første gang, 
ungdomspolitikken har været så synlig på EU-plan. 
 

GALILEO OG ETI (DET EUROPÆISKE TEKNOLOGISKE INSTITUT) 

Galileo er EU's initiativ til et globalt satellitnavigationssystem, som tilbyder meget præcis global 
positionsbestemmelse under civil kontrol. Galileo tilbyder selvstændig navigation og 
positionsbestemmelse, men vil også være interoperabelt med GPS og GLONASS, som er de to andre 
globale satellitnavigationssystemer.  Når Galileo er fuldt udviklet, vil systemet bestå af 30 satellitter og 
den tilhørende jordbaserede infrastruktur. 
Projektet, som så dagens lys i 2000, var opdelt i tre faser, hvoraf den første blev finansieret ved hjælp af 
offentlige midler og den anden og tredje (opbygning og udbredelse) af et privat konsortium. Projektet var 
ved at gå i vasken, fordi koncessionsforhandlingerne med den private sektor gik i hårdknude i 
begyndelsen af 2007.  
For at redde projektet besluttede Parlamentet og Rådet i november 2007 at finansiere udbredelsen med 
3,4 mia. EUR udelukkende af EU-midler – underskuddet var på 2,4 mia. EUR. EU's 
satellitnavigationssystem Galileo skulle være operationelt inden 2013. Med dette kompromis blev 
afgørelsen om et eventuelt offentlig-privat partnerskab til varetagelse af driften efter 2013 udskudt.  
Formålet med ETI er at dyrke og udnytte den innovationsevne og -kapacitet, der findes inden for 
uddannelse, forskning, business og iværksættervirksomhed i EU og udenfor igennem oprettelse af tæt 
integrerede videns- og innovationsfællesskaber (VIF'er). 
I alt er der afsat 3,7 mia. EUR til Galileo og Det Europæiske Teknologiske Institut (ETI) inden for den 
finansielle ramme frem til 2013. ETI vil også blive finansieret fuldt ud af Fællesskabet. 
 

LISSABON- OG GÖTEBORGSTRATEGIERNE 

Lissabonstrategien blev iværksat af Det Europæiske Råd i marts 2000. Den havde til formål at gøre EU 
til  "den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden, en økonomi, der kan 
skabe en holdbar økonomisk vækst med flere og bedre job og større social samhørighed" inden 2010. Et 
sidste mål, et bæredygtigt miljø, blev tilføjet på topmødet i Göteborg i juni 2001. 
Lissabonstrategien består dermed af tre søjler: 
– en økonomisk søjle, der skal forberede overgangen til en konkurrencedygtig, videnbaseret økonomi 
– en social søjle, der skal modernisere den europæiske sociale model igennem investering i 
menneskelige ressourcer og bekæmpelse af social udstødelse, og 
– en miljøsøjle, som blev tilføjet på Det Europæiske Råds møde i Göteborg. 
Der er opstillet en række mål. Da kompetencen næsten altid ligger hos medlemsstaterne, er der indført 
en åben koordinationsmetode med henblik på samordning med nationale handlingsplaner. 
En midtvejsrevision i 2005 viste, at resultaterne var beskedne.  Lissabonstrategien er blevet iværksat 
på ny, fokus er blevet rettet mod stærkere, holdbar vækst og skabelse af flere og bedre arbejdspladser, 
og koordinationsprocessen er blevet forenklet ved hjælp af integrerede retningslinjer for vækst og 
beskæftigelse.    
 

DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME (FFR) 2007-2013  
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 Se del 2 for teknisk justering af de finansielle overslag, udgiftsområder og instrumenter til 
forbedring af fleksibiliteten som f.eks. Fleksibilitetsinstrumentet, Solidaritetsfonden og 
nødhjælpsreserven   
 
 
 

PEACE II-PROGRAMMET FOR NORDIRLAND 

Peace II-programmet har til formål at konsolidere fredsprocessen i Nordirland ved at tilvejebringe midler 
under mål nr. 1 for strukturfondene (2000-2006), som støtter udviklingen og den strukturelle tilpasning i 
regioner, der halter udviklingsmæssigt bagud, dvs. hvis BNP per capita udgør under 75 % af 
gennemsnittet i EU. 

I lighed med forløberen, Peace I (1995-1999), har dette program til formål at fremme udviklingen hen 
imod et fredeligt og stabilt samfund og fremme forsoningen i området. 
 

PILOTPROJEKTER OG FORBEREDENDE FORANSTALTNINGER 

I  finansforordningens artikel 49, stk. 6, defineres pilotprojekter / projekter og forberedende 
foranstaltninger som følger:  
– Pilotprojekter er af eksperimentel art og skal vise, om en foranstaltning er gennemførlig og nyttig. De 
dermed forbundne forpligtelsesbevillinger må højst opføres på budgettet for to på hinanden følgende 
regnskabsår.  
– Forberedende foranstaltninger inden for traktaternes anvendelsesområder skal forberede forslag 
med henblik på vedtagelse af fremtidige foranstaltninger. De dermed forbundne forpligtelsesbevillinger 
må højst opføres på budgettet for tre på hinanden følgende regnskabsår. 
Det er desuden et krav, at det foreløbige budgetforslag ledsages af en evaluering af de resultater, der er 
opnået med eksisterende projekter/foranstaltninger samt en vurdering af det påtænkte videre forløb. 
Ifølge den interinstitutionelle aftale skal Kommissionen ved forelæggelsen af det foreløbige budgetforslag 
tage hensyn til: "mulighederne for at iværksætte nye politikker via forsøgsprojekter og/eller nye 
forberedende foranstaltninger." De samlede bevillinger til pilotprojekter i et givet regnskabsår 
begrænses til 40 mio. EUR, og de samlede bevillinger til nye forberedende foranstaltninger i et givet 
regnskabsår til 50 mio. EUR, og der kan indgås forpligtelser til alle foranstaltninger for 100 mio. EUR. 
 

NIVEAUET FOR UINDFRIEDE FORPLIGTELSER (RAL) 

RAL er et fransk akronym for "reste à liquider" og bruges om forpligtelsesbevillinger, som ikke er blevet 
anvendt. Teknisk set er der tale om bevillinger, som er forpligtet, men endnu ikke udbetalt. De hidrører 
fortrinsvis fra bevillinger, der er øremærket til finansiering af flerårige interventioner. Der bør skelnes 
mellem normale og anormale RAL. 
 

VALUTA FOR PENGENE 

Valuta for pengene betegner forholdet mellem det, som f.eks. et produkt eller en offentlig intervention er 
værd, og det beløb, der rent faktisk er givet ud. 
I Parlamentet har princippet om "valuta for pengene" har været et fornyende element i 2007-
budgetproceduren med henblik på at sikre en forbedret evaluering af EU-programmer og kontrol med 
budgetgennemførelsen i overensstemmelse med Parlamentets prioriteringer og dets institutionelle 
beføjelser. Parlamentet er blevet enigt med Kommissionen om en fælles erklæring om korrekt 
budgetgennemførelse, hvori det understreges, at det generelle mål er at sikre EU-borgerne mere valuta 
for pengene og reagere på de udfordringer, EU står over for, gennem en optimal tildeling af bevillinger. 
Der er også en forbindelse til den aktivitetsbaserede forvaltning (se ovenfor), som har til formål at give et 
integreret overblik over resultaterne og udgifterne inden for de forskellige politikområder både for aktions- 
og administrationsbevillingernes vedkommende. 
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