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Syftet med det här dokumentet är att förse Europaparlamentets nyvalda ledamöter, 
och särskilt ledamöterna av budgetutskottet, med en beskrivning av de årliga 
budgetförfarandena under den sjätte valperioden, och lyfta fram vissa politiska 
framgångar. 
 
En del av de tekniska termerna är skrivna med kursiv stil, och förklaras i den ordlista 
som är bifogas detta dokument. 
 
Detta dokument har gemensamt utarbetats av budgetutskottets sekretariat och 
utredningsavdelningen för budgetfrågor 
 
Dokumentet består av följande fyra delar: 

 Del 1: Viktiga resultat – där parlamentets insats var avgörande 
 Del 2:Budgetmekanismer inom de årliga och fleråriga förfarandena 
 Del 3: De årliga budgetförfarandena 2005–2009  
 Del 4: Bilagor – Detaljerade budgetsiffror och ordlista 

 
För ytterligare upplysningar och bakgrundsinformation om den fleråriga budgetramen 
2007-2013 och de årliga budgetförfarandena under den sjätte valperioden, se den 
separata studien som genomförts av utredningsavdelningen för budgetfrågor om det 
interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 och budgetförfarandena 2005–2009. 
 
 
 
 
 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
Ändringsbudgetarna nämns inte i sammanfattningarna av de årliga 
budgetförfarandena, men finns med i tabellerna i bilagan. Följande tabell visar hur 
många ändringsbudgetar som antagits under varje budgetår: 
 

BUDGETÅR 2005 2006 2007 2008 
ANTAL 
ÄNDRINGSBUDGETAR 

8 6 7 10 
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DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN (MFF) 
 

Sedan 1988 har det årliga budgetförfarandet ägt rum inom ramen för en flerårig 
budgetram (Multiannual Financial Framework (MFF)) och antagits enligt ett 
interinstitutionellt avtal (Inter-Institutional Agreement (IIA). 

Det nuvarande interinstitutionella avtalet antogs den 17 maj 2006. Dess syfte är 
att stärka budgetdisciplinen, få det årliga budgetförfarandet att fungera bättre, 
förstärka samarbetet mellan institutionerna när det gäller budgetfrågor samt se till att 
EU:s medel förvaltas på ett riktigt sätt. 

1. BAKGRUND 

1.1 DET INTERINSTITUTIONELLA AVTALET OCH DEN FLERÅRIGA 
BUDGETRAMEN VÄGEN MOT ETT SMIDIGARE ÅRLIGT 
BUDGETFÖRFARANDE 

1980-talet omnämns ofta som en period då det rådde budgetkris på EU-nivå. En 
öppen konflikt mellan budgetmyndighetens två grenar ledde till att budgeten antogs 
för sent 1980, 1985, 1986 och 1988, och att man fick ta till systemet med 
”provisoriska tolftedelar”. 

Som en följd av detta beslutade man att inrätta ett planeringsinstrument för EU:s 
utgifter på medellång sikt (5–7 år) och att utarbeta bestämmelser som kunde 
underlätta en dialog, för att komma tillrätta med dessa problem. 

Budgetanslagen godkänns och genomförs fortfarande på årsbasis. De 
interinstitutionella avtalen blev inte desto mindre en bas för de interinstitutionella 
förbindelserna inom budgetområdet, och sedan de infördes har de årliga 
budgetarna antagits i tid. De ledde också till att fleråriga budgetprogram 
utvecklades. 

Om Lissabonfördraget träder i kraft kommer den fleråriga budgetramen inte längre 
att antas via tidsbegränsade interinstitutionella avtal. Den kommer i stället att bli 
primärrätt (artikel 312 i avtalet om Europeiska unionens funktionssätt). 

1.2 BUDGETRAMAR 

De två första budgetramarna åtföljdes av en ökning av taket för egna medel, medan 
detta inte var fallet för den tredje och fjärde (nuvarande) budgetramen. 

Varje budgetram har återspeglat strategiska riktlinjer och viktiga politiska 
prioriteringar: 

1988–1992 (Delors I-paketet): Denna var avsedd att få slut på budgetkrisen och få 
fram de medel som krävdes för att genomföra budgeten för Europeiska enhetsakten. 

1993–1999 (Delors II-paketet): Denna gjorde det möjligt att fördubbla 
strukturfonderna. 

2000–2006 (Agenda 2000): Gemenskapsbudgeten stabiliserades och besparingar 
genomfördes för att finansiera utvidgningen. 
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2007–2013: Denna syftar till att få fram tillräckliga medel för Europeiska unionen, 
med respekt för budgetdisciplinen och med utgångspunkt i en bedömning av 
gemenskapsmervärdet. 

2. DET NUVARANDE INTERINSTITUTIONELLA AVTALET OCH DEN 
NUVARANDE FLERÅRIGA BUDGETRAMEN 

2.1 TVÅ ÅRS FÖRHANDLINGAR  

Från presentationen av kommissionens meddelande i början av 2004 till dess att det 
interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 antogs, krävdes nästan två år av 
förhandlingar mellan medlemsstaterna för att nå en överenskommelse i Europeiska 
rådet (december 2005). 

2.2 EUROPAPARLAMENTET INRÄTTAR SÄRSKILDA INTERNA 
STRUKTURER INFÖR FÖRHANDLINGARNA 

Parlamentet beslutade att inrätta ett tillfälligt utskott, som presenterade ett 
omfattande och utförligt betänkande i maj 2005 (Bögebetänkandet). Där fastställdes 
parlamentets förhandlingsposition, och betänkandet antogs med stor majoritet i 
juni 2005. Detta var första gången som parlamentet antog en förhandlingsposition 
innan rådet hade presenterat sina slutsatser. Den innehöll både kvantitativa (totalt 
975 miljarder EUR i åtaganden) och kvalitativa inslag, t.ex. reform av 
finansieringssystemet, förbättring av budgetgenomförandet och ett uppdaterat 
”flexibilitetsinstrument”. Parlamentets konsekventa och solida position var resultatet 
av ett nära samarbete med de specialiserade utskotten. 

Inrättandet av detta utskott gjorde det tydligt att parlamentet var en aktör av samma 
vikt som rådet.   

Efter att rådet hade kommit överens i december 2005 (847 miljarder EUR, långt 
under parlamentets position från juni) följde fyra trepartsöverläggningar under 
början av 2006. En överenskommelse mellan de tre institutionerna nåddes den 4 
april 2006, och undertecknades den 17 maj 2006.  

3. RESULTATET FÖR PARLAMENTETS DEL OCH YTTERLIGARE ÅTGÄRDER 

3.1 EUROPAPARLAMENTETS RESULTAT  

Den fleråriga budgetramen 2007–2013 omfattade EU-utgifter på upp till 
864,3 miljarder EUR. Resultatet av förhandlingarna innebär att vissa underskott 
fortfarande är olösta, men avtalet var den enda möjliga kompromiss som parlamentet 
kunde uppnå inom ramen för förhandlingarna. 

De tre pelarna i Europaparlamentets förhandlingsposition stärktes, vilket var en 
framgång: 

– Matchning av politiska prioriteringar och budgetbehov (en ökning med 
4 miljarder EUR för finansiering av EU:s politiska utmaningar, finansiering av 
instrument utanför budgeten  såsom EU:s solidaritetsfond, Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter och reserven för katastrofbistånd). 

– Förbättring av budgetstrukturen genom mer flexibilitet (flexibilitetsinstrumentet, 
halvtidsutvärderingen).  
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– Förbättring av kvaliteten på EU-finansieringens genomförande och 
bevarande av Europaparlamentets behörighet (revidering av budgetförordningen, 
bestämmelser om sund ekonomisk förvaltning av EU-budgeten, särskilt 
medlemsstaternas årliga sammanfattningar, förstärkning av parlamentets rätt att bli 
informerat om Gusp, parlamentets involvering i halvtidsöversynen). 

Precis som parlamentet hävdade i sin position under förhandlingarna om den 
nuvarande budgetramen, visade sig finansieringen otillräcklig redan under 
budgetramens första år. Under förberedelsen 2007 av budgeten för 2008 samtyckte 
medlemsstaterna till att följa den väg som parlamentet hade förberett och ge 
ytterligare EU-medel till Galileo och Europeiska tekniska institutet, och under ett 
senare skede till livsmedelsmekanismen och EU:s bidrag till den ekonomiska 
återhämtninsplanen för Europa.  Dessa finansieringsbehov (3, 7 miljarder EUR, 1 
miljard EUR respektive 5 miljarder EUR) har kunnat tillgodoses genom utnyttjande av 
instrumenten i det interinstitutionella avtalet.  

3.2 YTTERLIGARE STEG: HALVTIDSÖVERSYNEN 

I den tredje förklaringen i det interinstitutionella avtalet uppmanas kommissionen att 
göra en fullständig översyn av budgetramen, som täcker alla aspekter på EU:s 
utgifter (inbegripet den gemensamma jordbrukspolitiken) och inkomster (inklusive 
Förenade kungarikets rabatt), och lägga fram en rapport 2008–2009. Denna översyn 
bör åtföljas av en bedömning av hur det interinstitutionella avtalet fungerar. 

Europaparlamentet antog en resolution den 25 mars 2009 för att fastställa sin 
position före kommissionens förslag. 

Parlamentet insisterade på att finansieringen av nya prioriteringar inte fick 
inkräkta på de resurser som redan anslagits till pågående program, särskilt 
under rubrikerna 1a, 3 och 4. Det handlar bl.a. om forskning och innovationer, nya 
utmaningar såsom energisäkerhet, klimatförändringar, medborgarskap, frihet, 
säkerhet och rättvisa samt Gusp. Parlamentet efterlyste också bättre tillämpning av 
vissa allmänna principer, t.ex. fokusering på politik med gemenskapsmervärde och 
identifiering av positiva respektive negativa prioriteringar, i stället för självpåtagna 
budgettak, större flexibilitetsutrymme, etc. 

 
EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION AV DEN 29 MARS 2009 INNEHÖLL 
FÖRSLAG TILL EN TRESTEGSSTRATEGI FÖR  HALVTIDSÖVERSYNEN: 

1. LÖSNING AV UNDERSKOTT OCH OLÖSTA FRÅGOR INOM RAMEN FÖR DE 
ÅRLIGA BUDGETFÖRFARANDENA, INKLUSIVE EVENTUELLA BEHOV SOM 
UPPSTÅR GENOM EU:S NYA BEHÖRIGHETER ENLIGT LISSABONFÖRDRAGET. 

2. FÖRBEREDELSE AV EN EVENTUELL ANPASSNING OCH FÖRLÄNGNING AV 
DEN NUVARANDE FLERÅRIGA BUDGETRAMEN TILL 2015–2016 FÖR ATT 
MÖJLIGGÖRA EN SMIDIG ÖVERGÅNG TILL FEMÅRIGA BUDGETRAMAR SOM 
GER VARJE PARLAMENT OCH VARJE KOMMISSION ETT GEMENSAMT 
ANSVAR FÖR VARJE FLERÅRIG BUDGETRAM, TILLSAMMANS MED 
EVENTUELLA ANPASSNINGAR OCH FÖRLÄNGNINGAR AV NUVARANDE 
PROGRAM I LINJE MED DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN.  

3. FÖRBEREDELSE AV NÄSTA FLERÅRIGA BUDGETRAM MED START 2016–
2017 (UNDER DET PARLAMENT SOM VÄLJS 2014). 
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EGNA MEDEL 

1. BAKGRUND 

I artikel 269 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen sägs följande: 
”Utan att det inverkar på andra inkomster skall budgeten finansieras helt av egna 
medel.” 

1.1 EN SUCCESSIV DIVERSIFIERING AV EGNA MEDEL 

Gemenskaperna finansierades ursprungligen genom nationella bidrag. Sedan 
beslutet av den 21 april 1970 har gemenskapens budget finansierats genom egna 
medel som gemenskaperna kan förfoga över utan att nationella myndigheter behöver 
fatta några extra beslut. Beslutet 1970 gällde “traditionella egna medel” (tullavgifter 
samt avgifter från jordbruket och socker- och isoglukosframställning) och ”egna 
momsmedel” för att balansera budgeten. 1988 infördes en “fjärde resurs” baserad på 
nationell BNP. 

BNI-resursen har successivt blivit den viktigaste finansieringskällan för EU-budgeten 
och svarar i dagsläget för drygt 70 procent av intäkterna, medan momsen står för ca 
15 procent och de traditionella egna medlen står för resten.  

Andra intäkter som står för ca 1 procent av budgeten omfattar bl.a. skatter som 
EU-anställda betalar på sina löner, bidrag från länder utanför EU till vissa EU-
program samt böter från företag som bryter mot konkurrenslagstiftningen eller annan 
lagstiftning. 

1.2 ETT SYSTEM SOM KOMPLETTERAS AV 
KORREKTIONSMEKANISMER 

Efter Europeiska rådets möte i Fontainbleau infördes den “brittiska rabatten” den 
7 maj 1985. Den brittiska rabatten är en kompensationsmekanism som återskänker 
Storbritannien två tredjedelar av skillnaden mellan landets andel av 
momsinkomsterna och dess andel av tilldelade EU-medel. För att kunna behålla de 
totala egna medlen oförändrade, finansieras den brittiska rabatten via en särskild 
begäran om medel från medlemsstaterna, med en sänkning till 75 procent för 
Tyskland (införd 1985), Nederländerna, Österrike och Sverige (godkänd vid 
Europeiska rådets möte i Berlin 1999). Den ursprungliga rabatten följdes sålunda av 
rabatter på rabatten. 

1.3 VISSA ÄNDRINGAR ANTAGNA VID EUROPEISKA RÅDETS MÖTE 
I DECEMBER 2005 

Europeiska rådet efterlyste vid sitt möte i december 2005 ytterligare förändringar av 
de egna medlen, med en minskning av Storbritanniens rabatt samtidigt som man 
skulle ge ett antal medlemsstater ytterligare kompensation för rabattens kostnader.  
Man kom överens om följande förändringar: 

•  Harmonisering av andelen begärda momsmedel för alla medlemsstater utom 
Tyskland, Nederländerna, Sverige och Österrike, som skulle få utnyttja lägre 
nivåer under perioden 2007–2013. 

•  En minskning av BNP-bidraget från Nederländerna och Sverige under 2007–
2013 med 605 miljoner EUR respektive 150 miljoner EUR. 
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•  En förändring av beräkningen av den brittiska rabatten, vilken begränsas till 
10,5 miljarder EUR under 2007–2013, genom en successiv minskning av totalt 
tilldelade medel, med undantag för den gemensamma jordbrukspolitiken i 
medlemsstater som har anslutit sig sedan den 30 april 2004. 

Dessutom infördes en översynsklausul i avtalet om den fleråriga budgetramen 2007–
2013. Rådet uppmanade kommissionen att göra en total genomgång av alla aspekter 
av utgifterna och inkomsterna, inklusive den gemensamma jordbrukspolitiken och 
den brittiska rabatten, och att lägga fram en rapport 2008/2009. 

2. EUROPAPARLAMENTETS AGERANDE 

2.1 EUROPAPARLAMENTET KRITISERAR SYSTEMET FÖR EGNA 
MEDEL 

I sin resolution av den 29 mars 2007 om framtiden för Europeiska unionens egna 
medel, betonade Europaparlamentet att det nuvarande systemet, som huvudsakligen 
bygger på medlemsstaternas bidrag, inte var demokratiskt. Systemet för egna medel 
hade blivit komplicerat och obegripligt för Europas medborgare. Detta system bidrar 
inte till att synliggöra engagemanget för integrationen i Europa, och har gett upphov 
till allt mer invecklade diskussioner om vilka belopp medlemsstaternas ska bidra 
med. Parlamentet underströk också att vissa ambitiösa gemenskapsinitiativ, såsom 
Galileo eller de transeuropeiska näten, hade problem med finansieringen.  Dessutom 
bidrog det faktum att 85 procent av de egna medlen snarare var “bidrag” än verkliga 
egna medel till att förbittra debatten om ”rättvisa bidrag” där medlemsstaterna 
beräknar sina nettobalanser i förhållande till EU-budgeten. 

Europaparlamentet har i ett flertal resolutioner framhållit bristen på intäkter (dvs. det 
tak för de egna medlen på 1,24 procent av BNI1 som fastställdes i Edinburgh 1992 
har aldrig nåtts; gemenskapsbudgeten har ökat långsammare än medlemsstaternas 
budgetar). Parlamentet har också förklarat sig vara positivt till en reform av systemet 
för egna medel. Det har presenterats förslag som går ut på att garantera 
gemenskapsbudgetens självständighet och för att det ska bli tydligare för Europas 
medborgare hur medlen samlas in samt att detta ska ske på ett mer demokratiskt 
sätt.  

2.2 EN TVÅFASSTRATEGI I ENLIGHET MED RESOLUTIONEN AV DEN 
29 MARS 2007 

Resolutionen av den 29 mars 2007 om framtiden för Europeiska unionens egna 
medel har gett vissa riktlinjer för kommissionens översyn 2008/2009. Den är också 
en tydlig signal till statsöverhuvuden eller regeringschefer om uppfattningarna i deras 
egna parlament, eftersom den här resolutionen bygger på ett initiativbetänkande som 
utarbetats av Alain Lamassoure som hade kontakt med de nationella parlamenten i 
EU för att komma fram till en gemensam syn på ett konsekvent angreppssätt när det 
gäller framtiden för Europeiska unionens egna medel.  

Efter att ha nämnt bristerna i det nuvarande finansieringssystemet, tar resolutionen 
upp en successiv strategi i två faser. 

                                                 
1 Sedan 2002 har begreppet bruttonationalprodukt (BNP) ersatts av bruttonationalinkomsten 
(BNI). Taket på 1,27 procent av BNP är lika med 1,24 procent av BNI enligt den nya 
statistiska metoden. 
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• I den första fasen ska det nuvarande systemet med nationella bidrag förbättras. 
Jämlikhet och solidaritet mellan medlemsstaterna ska åtföljas av en klar och 
tydlig presentation, så att systemet blir begripligt och transparent för 
medborgarna och deras representanter. 

• Reformens andra fas består av utvecklingen av ett system för verkligt egna 
medel, för att återuppliva bokstav och anda i de grundläggande fördragen. 
Detta nya system skulle grundas på ett antal principer, såsom full respekt för 
medlemsstaternas suveränitet i beskattningsfrågor och skatteneutralitet. 
Varken de totala offentliga utgifterna eller medborgarnas skattebörda skulle 
öka. Dessutom skulle EU-budgetens storlek inte förändras, och det nya 
systemet skulle införas successivt. 

Man har undersökt ett flertal framtida möjligheter. Kontakterna med de nationella 
parlamenten underströk att det visserligen ännu inte är rätt tid för en ny europeisk 
skatt, men denna möjlighet bör inte uteslutas. I resolutionen betonas att det är 
mycket viktigt att man undersöker inrättandet av ett nytt system för egna medel som 
grundas på en skatt som redan tas upp i medlemsstaterna; tanken bakom detta är att 
denna skatt, delvis eller i sin helhet, skulle gå direkt till EU:s budget som ett verkligt 
eget medel, vilket skulle leda till en direkt koppling mellan unionen och EU:s 
skattebetalare. Många olika skatter togs i betraktande för detta syfte under 
överläggningarna med de nationella parlamenten och i kommissionens rapport om 
reformen av systemet för egna medel, bl.a. moms, punktskatter på drivmedel och 
andra energiskatter, skatter på tobak, och alkohol samt miljöskatter. 

3. BESTÄMMELSER NÄR LISSABONFÖRDRAGET HAR RATIFICERATS  

Lissabonfördraget öppnar för möjligheter i denna riktning (artikel 311 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version) som ersätter artikel 279 i 
EG-fördraget).  

Där stadgas att budgeten ska finansieras helt genom egna medel och att rådet, i 
enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, med enhällighet och efter att ha hört 
Europaparlamentet, ska anta ett beslut om systemet för unionens egna medel, 
inklusive eventuellt inrättande av nya kategorier egna medel eller upphävande av 
befintliga kategorier.  Beslutet skulle träda i kraft först sedan det har ratificerats av 
medlemsstaterna.  Artikeln stadgar också att unionen ska se till att den har 
nödvändiga medel för att nå sina mål och genomföra sin politik. 

När det gäller förändringen av genomförandebestämmelserna för egna medel 
behövde rådet tidigare bara rådfråga Europaparlamentet, men enligt det nya 
fördraget kan rådet agera endast när parlamentet har gett sitt samtycke. 

Europaparlamentet beklagade i sin resolution av den 18 mars 2009 om de 
finansiella aspekterna på Lissabonfördraget att medlemsstaterna inte hade tagit 
tillfället i akt att införa ett system med verkligt egna medel, och att det inte har gjorts 
några framsteg när det gäller att låta parlamentet delta i fastställandet av gränserna 
för de egna medlen och vilken typ av egna medel som EU ska förfoga över. Inte 
desto mindre välkomnade parlamentet framstegen när det gäller 
genomförandebestämmelserna för beslutet om egna medel.  
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EN NÄRMARE KOPPLING MELLAN BUDGET OCH 
LAGSTIFTNING 

 
Lagstiftning och budget hör nära ihop.  Europaparlamentet har en nyckelroll i sin 
dubbla behörighet som lagstiftare och budgetmyndighet. Medan de lagstiftande 
specialiserade utskotten förhandlar med kommissionen och rådet om de rättsliga 
aspekterna av gemenskapsinitiativ (dvs. politiskt innehåll, program, åtgärder, etc.), 
förhandlar budgetutskottet med rådet om budgetaspekterna av varje EU-program och 
finansieringsramarna för varje initiativ. Inget program eller initiativ som har 
ekonomiska följder kan antas utan att en budget har fastställts av 
budgetmyndigheten. 

1. FÖRBINDELSERNA MELLAN BUDGETUTSKOTTET OCH 
EUROPAPARLAMENTETS SPECIALISERADE UTSKOTT 

1.1 YTTRANDEN 

Förutom budgetutskottets mest synliga verksamhet – det årliga budgetförfarandet – 
deltar utskottet fortlöpande i lagstiftningsförfarandet inom varje specialiserat utskott. 
Budgetutskottet antar yttranden till de specialiserade utskotten, över både rättsliga 
och icke-rättsliga ärenden. 

När det gäller lagstiftningsförslag med budgetkonsekvenser, syftar yttrandena från 
budgetutskottet till att verifiera att varje lagstiftningsförslag är finansiellt förenligt med 
taken i rubrikerna i den fleråriga budgetramen. Under det årliga budgetförfarandet 
syftar utskottets yttranden dessutom till att verifiera att man respekterar 
finansieringsramarna för de EU-program som det beslutats om inom det 
lagstiftningsförfarande som drivs av de specialiserade utskotten. Dessutom finns det i 
arbetsordningen bestämmelser för förstärkt samarbete (artikel 50) för situationer när 
ett ”ärende faller i stort sett lika mycket inom två eller flera utskotts 
behörighetsområde” .  

I samband med icke-lagstiftningsärenden (initiativbetänkanden) lämnar 
budgetutskottet yttranden över förslag till politiska resolutioner inom olika 
politikområden, för att bl.a. understryka de ekonomiska aspekterna av denna politik 
samt de grundläggande principerna för korrekt budgetstyrning. 

1.2 BUDGETUTSKOTTETS ROLL VID OVÄNTADE HÄNDELSER I 
SAMARBETE MED ANDRA UTSKOTT  

1.2.1 Solidaritetsfonden och globaliseringsfonden 

Det är budgetutskottets uppgift att förhandla med budgetmyndighetens andra gren 
för att finansiera oväntade utgifter. 

Detta gäller för utnyttjande av solidaritetsfonden, när en nationell katastrof drabbar 
någon medlemsstat. Budgetutskottet är ansvarigt utskott i sådana ärenden, medan 
utskottet för regional utveckling är rådgivande utskott. Samma gäller för utnyttjande 
av globaliseringsfonden till förmån för företag i en medlemsstat som drabbats av den 
ekonomiska globaliseringen. Också i dessa fall är budgetutskottet ansvarigt utskott, 
medan sysselsättningsutskottet är rådgivande utskott. 
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1.2.2 Galileo och den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa: 
två goda exempel på lyckat samarbete mellan budgetutskottet och 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) 

  
Förutom det tidigare nämnda utnyttjandet av de två gemenskapsfonderna fins det 
två exempel från senare tid, när budgetutskottet ombads förhandla om oväntade 
utgifter i samarbete med ett specialiserat utskott.  

Det första rör Galileo, efter att privata företag som var engagerade i finansieringen av 
programmet ändrade sina beslut i september 2008. ITRE-utskottet, som var 
ansvarigt för förslaget till resolution om det fortsatta genomförandet av de europeiska 
satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo), kunde inte anta kommissionens 
lagstiftningsförslag eftersom det saknade en finansieringsram.  

I det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 förutses möjligheten att ändra den 
fleråriga budgetramen för att klara av oväntade situationer. I sitt beslut av den 
19 september planerade kommissionen en översyn av den fleråriga budgetramen för 
att skaffa fram de ytterligare 2,4 miljarder EUR som behövdes för 
Galileoprogrammets installations- och driftsfaser. 

Under budgetförfarandet för 2008 välkomnade parlamentet under sin första 
behandling kommissionens förslag till översyn av den fleråriga budgetramen. Under 
medlingen i budgetförfarandet som hölls den 23 november 2007 insisterade 
Europaparlamentet på att det behövdes en översyn av den fleråriga budgetramen.  

Efter långa förhandlingar rörde sig rådet i riktning mot parlamentets önskemål i linje 
med bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. 
I ramöverenskommelsen mellan budgetutskottet och rådet fastställdes justeringen av 
den fleråriga budgetramen till 1,6 miljarder EUR, via tillägg av 200 miljoner EUR 
genom omfördelning av medel för gemenskapsprogram under rubrik 1a, 400 miljoner 
EUR från omprioriteringar inom ramen för det sjunde ramprogrammet för forskning – 
Euratom samt utnyttjande av flexibilitetsinstrumentet med 200 miljoner EUR.  Denna 
överenskommelse låg i linje med Europaparlamentets absoluta prioritet att inte 
minska finansieringsramarna för de fleråriga programmen. 

Budgetutskottet antog ett förslag till beslut om ändring av den fleråriga budgetramen. 
ITRE-utskottet, som var ansvarigt för lagförslaget, kunde då anta lagförslaget för 
Galileo och lägga fram sitt betänkande i kammaren. 

Det andra fallet rör den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa som föreslogs 
av kommissionen i januari 2009 som stöd för EU:s ekonomi efter den 
världsomfattande finansiella och ekonomiska krisen. Budgetutskottet förhandlade 
med rådet om de finansiella aspekterna av kommissionens förslag, nämligen källan 
för de 5 miljarder EUR som skulle anslås dels till energisektorn, dels till utveckling av 
bredband på landsbygden samt för att förstärka verksamheten i anslutning till de ”nya 
utmaningar” som fastställts inomramen för jordbrukspolitikens ”hälsokontroll” . 

I den överenskommelse som nåddes med rådet den 2 april 2009 fastställs en 
tvåstegslösning:  

o  Steg 1: 2,6 miljarder EUR  

Taket i rubrik 1 ökades med 2 miljarder EUR 2009 genom att sänka taket i rubrik 2 
med samma belopp, och landsbygdsutvecklingen fick ytterligare 600 miljoner EUR i 
anslag från 2009 års budget.  
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o Steg 2: 2,4 miljarder EUR  

Det återstående beloppet på 2,4 miljarder EUR skulle garanteras genom 
kompensation i samband med medlingen under budgetförfarandena för 2010 och 
2011, genom att utnyttja alla möjligheter som ges enligt den rättsliga ramen, utan att 
detta påverkar de finansieringsramar som ingår i program som antagits genom 
medbeslutande eller det årliga budgetförfarandet. 

Även i detta fall ansåg parlamentet att förhandlingsresultatet var godtagbart eftersom 
det respekterade principen att inte minska finansieringsramarna inom de fleråriga 
budgetprogrammen.  

Budgetutskottet godkände sedan ändingarna i den fleråriga budgetramen i enlighet 
med överenskommelsen med rådet. ITRE-utskottet kunde alltså godkänna 
lagstiftningsförslaget och lägga fram det för ett slutligiltigt antagande i kammaren.  
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BUDGETBESTÄMMELSER 

 

Budgetförordningen är, efter fördraget, den viktigaste referenspunkten för de 
principer och förfaranden som styr upprättandet och genomförandet av Europeiska 
unionens budget och kontrollen av gemenskapens finanser. 
Genomförandebestämmelserna består av mer detaljerade och tekniska 
bestämmelser som krävs för att tillämpa budgetförordningen. 

Trots att artikel 279 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen endast 
föreskriver att parlamentet ska höras om förslaget, spelade Europaparlamentet en 
viktig roll under förfarandet. 

Två versioner av budgetförordningen var i kraft under den sjätte valperioden: 
versionerna 2002 och 20062. 

1. BAKGRUND: DE HUVUDSAKLIGA ASPEKTERNA AV 
BUDGETFÖRORDNINGENS REVIDERING 2002 

1.1 Revideringen av budgetförordningen 2002 var den första ordentliga 
revideringen sedan 1977 

Omarbetningen av den budgetförordning som hade varit i kraft sedan december 
1977 var en av nyckelåtgärderna inom den administrativa och ekonomiska 
reform3 som var det första som uppdrogs åt Prodi-kommissionen, som utsågs i 
september 1999. Omarbetningen koncentrerades på att få till stånd en korrekt 
förvaltning av EU:s medel, eftersom volymen hade ökat avsevärt. 

1.2 Två viktiga förändringar antogs den 25 juni 2002 

o Reformen av den ekonomiska kontrollen och utvidgningen av 
generaldirektoratens ansvar 

Budgetförordningen från 1977 styrdes av systemet med förhandskontroll som 
genomfördes av den centrala styrekonomen vid varje institution. Omarbetningen av 
budgetförordningen 2002 gav större ansvar åt generaldirektoratens 
utanordnare. Ett decentralicerat system med förhands- och efterhandskontroller gör 
det möjligt för utanordnaren att genomföra utbetalningen utan att få ett 
förhandsgodkännande från styrekonomen, men transaktionen blir senare föremål för 
olika typer av kontroller, inklusive sådana som görs i samband med 
internrevisionen. De ekonomiska aktörerna ges större ansvar och varje 
generaldirektorat måste utarbeta en årlig verksamhetsrapport och avge en 
revisionsförklaring. 

o Reform av redovisningssystemet 

En annan viktig aspekt av 2002 års version av budgetförordningen var övergången 
från en likviditetsbaserad redovisning till en modern periodiserad redovisning, som 

                                                 
2 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna budget, ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 
1995/2006 av den 13 december 2006. 
3 Vitbok: Reformen av kommissionen: KOM(2000)0010 av den 18 januari 2000 
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bygger på att redovisningshändelser och transaktioner bokförs när de inträffar, i 
stället för vid den tidpunkt när beloppen kommer in eller betalas ut. 

2-  REVIDERINGEN AV BUDGETFÖRORDNINGEN 2006 OCH 
EUROPAPARLAMENTETS VIKTIGASTE RESULTAT 

2.1 TIDSPLAN OCH FÖRFARANDE 

Budgetförordningen ska ses över vart tredje år eller när det visar sig lämpligt. 
Kommissionen lade fram sitt första förslag 2005, och två år av förhandlingar mellan 
rådet och parlamentet följde innan man kunde nå en överenskommelse.  

När det gäller revideringen 2002 ansåg parlamentet, med tanke på förslagets 
vittgående budgetkonsekvenser, att den ena grenen av budgetmyndigheten inte 
ensidigt kunde anta budgetförordningen, trots att artikel 279 i EG-fördraget stadgar 
att parlamentet bara ska höras om förslaget. I enlighet med det gemensamma 
uttalandet av den 4 mars 1975 kom man överens om ett medlingsförfarande, och 
parlamentet behandlades som en likvärdig part. 

Den budgetförordning som antogs den 13 december 2006 modifierar över hälften 
av artiklarna i den budgetförordning som antogs den 23 juni 2002. 

2.2 SYFTET MED REVIDERINGEN AV BUDGETFÖRORDNINGEN 2006  

Syftet med revideringen 2006 var en förenkling av de finansiella förfarandena och 
en förbättring av effektivitet och transparens i samband med EU:s utgifter. Ända 
sedan budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser började tillämpas 
hade mottagarna av EU-medel och de som arbetar med budgetförordningen klagat 
över dess oerhörda komplexitet. Därför var det nödvändigt att utarbeta en ny 
budgetförordning för den nya generationen EU-finansierade program (2007–2013), 
t.ex. strukturfonderna eller ramprogrammen för forskning och utveckling. 

2.3 EUROPAPARLAMENTET SPELADE EN AKTIV ROLL I 
REVIDERINGEN AV BUDGETFÖRORDNINGEN  

Europaparlamentet stödde och påverkade helhjärtat den nya revideringen av 
budgetförordningen. Man spelade en aktiv roll för att få till stånd förenklingar. 
Parlamentet efterlyste mer tansparens och en riktig balans mellan 
användarvänliga rutiner, skyddet för EU:s och i sista hand skattebetalarna 
ekonomiska intressen och principen om proportionella administrativa kostnader.  

Som Europaparlamentets föredragande i BUDG/CONT framhöll i 
budgetkontrollutskottets yttrande till budgetutskottet, innehöll den budgetförordning 
som antagits 2002 komplexa bestämmelser om rutiner och förfaranden som ledde till 
en byråkratisering av processer, utdragna förfaranden och försök att undkomma 
ansvar genom att involvera så många hierarkiska nivåer och förfarandesteg som 
möjligt.  Dessutom måste de som ansökte om stöd och anbudsinlämnare ta sig 
igenom komplexa och kostsamma ansökningsförfaranden. 

2.4 EUROPAPARLAMENTETS RESULTAT I SAMBAND MED 
REVIDERINGEN AV BUDGETFÖRORDNINGEN 

Trots rådets första reaktioner lyckades Europaparlamentet införa 
proportionalitetsprincipen. 
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Denna princip infördes i systemen för anbudsgivning och stöd för att skynda på 
förfarandet och minska pappersarbetet. Parlamentet uppnådde ett medgivande som 
innebär att formkraven och kraven på dokumentation ska vara proportionella 
mot det tilldelade beloppet eller mot kostnader och risker. Detta synsätt gynnar 
framför allt små enheter, såsom små och medelstora företag, skolor och universitet, 
som oftar mottar små stödbelopp och kontrakt.  

Proportionalitetsprincipen gäller även administrativa åtgärder; kontrollstegens 
komplexitet bör vara proportionell mot kostnader och risker.  

Dessutom lade parlamentet fram ändringsförslag, som accepterades, för att ta 
hänsyn till proportionalitetsprincipen i samband med utanordnarnas 
ansvarsskyldighet, som gick ut på att deras ansvar huvudsakligen skulle bedömas i 
relation till hur allvarligt ett fel är. En utanordnares skadeståndsskyldighet uppgår till 
maximalt 12 månaders lön i fall av försumlighet, medan full kompensation för skadan 
krävs i fall av medveten misskötsel. 

Några av de mest kontroversiella punkterna i samband med frågan om 
transparens gällde upprättandet av en databas över deltagare som uteslutits från 
offentliga upphandlingar och offentliggörandet av information om mottagarna 
av stöd från jordbruksfonderna. Denna transparensnivå har uppnåtts tack vare 
Europaparlamentets påtryckningar. 

En annan kontroversiell punkt gällde förbättringen av de Europeiska politiska 
partiernas förmåga till långsiktig ekonomisk planering samt införandet av ett 
undantag från regeln om vinstförbud för att kunna föra över en del av överskottet. 
Detta antogs 2007. 

Dessutom lyckades Europaparlamentet behålla sin rättighet att föra över anslag 
mellan kapitel under ett budgetår och sin rätt till information. 
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GEMENSKAPSORGAN 

Det finns för närvarande två typer av europeiska organ. 

Decentralicerade organ (kallas även regleringsorgan eller traditionella organ) är 
juridiska personer som inrättats av gemenskapslagstiftaren för att bistå med 
genomförandet av ett visst gemenskapspolitikområde. De har rättslig status och är 
garanterade administrativ och ekonomisk självständighet. De flesta av dem 
finansieras helt eller delvis genom bidrag från EU-budgeten, och de lyder under 
budgetförordningen.  

Decentralicerade organ kan utveckla olika sorts verksamheter: De bistår med 
regleringen av en viss sektor och fattar ibland egna, rättsligt bindande, beslut. De ger 
tekniskt och vetenskapligt stöd till gemenskapsinstitutionerna eller till 
medlemsstaterna, ibland i form av inspektionsrapporter. De främjar samarbete 
mellan nationella organ och agerar ibland operativt inom sitt verksamhetsområde. De 
kan också tillhandahålla information/nättjänster.  

Det finns för närvarande 26 decentralicerade organ (ett håller på att avvecklas) om 
man räknar in alla dem under första och tredje pelaren. Ytterligare tre håller på att 
inrättas. Dessutom finns det tre organ inom ramen för andra pelaren, men de är helt 
och hållet mellanstatliga (inklusive finansieringen). 2009 uppgick EU-budgetens 
anslag till de decentraliserade organen till mer än 580,3 miljoner EUR. Deras 
personal, alla kategorier inräknade, omfattade mer än 5 000 tjänster, varav 4 211 
tillfälligt anställda. 

Genomförandeorgan är organ som inrättas genom ett beslut av kommissionen för att 
genomföra hela eller delar av gemenskapsprogram och gemenskapsprojekt för 
kommissionens räkning och på dess ansvar. De förblir helt och hållet under 
kommissionens kontroll och ansvar. Deras administrativa kostnader (huvudsakligen 
personalkostnader) finansieras från gemenskapsbudgeten via avsnitt III 
(kommissionen) och faller inte under rubrik 5 (administration) i den fleråriga 
budgetramen. I budgettermer behandlas de av parlamentet som en del av 
kommissionens budget. 

För närvarande finns det sex genomförandeorgan. 2009 fick dessa organ 139,7 
miljoner EUR från gemenskapsbudgeten för sin verksamhet. Samma år uppgick 
personalstyrkan till 368 tillfälligt anställda och 941 kontraktsanställda (samt 30 
avdelade nationella experter). 

FÖRSTÄRKNING AV EUROPAPARLAMENTETS ROLL I SAMBAND MED DE 
DECENTRALICERADE ORGANEN 

Parlamentet spelar en viktig roll i samband med de decentraliserade organen. De 
första organen inrättades genom en rättsakt från rådet och parlamentet. Vid den 
tiden var de enda budgetverktygen för att övervaka dem den årliga budgeten, genom 
vilken Europaparlamentet röstade om bidragen till organen (normalt icke-
obligatoriska utgifter, vilket innebar att parlamentet hade sista ordet) samt 
ansvarsfrihetsförfarandet där parlamentet beviljar ansvarsfrihet separat för varje 
enskilt organ som mottar EU-bidrag för genomförande av sin årliga budget. 
Parlamentet utnyttjade dessa verktyg för att utveckla sin kontroll över organens 
ekonomiska förvaltning: Europaparlamentet antar inte bara bidragen till organen, 
utan även tjänsteförteckningarna som anger personalstyrkan. Dessutom lyckades 
parlamentet kräva att organen skulle presentera årliga arbetsprogram, strategiska 
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fleråriga planer, fleråriga planer för personalpolicyn, regelbunden utvärdering av 
verksamheten, etc. 

Under den senaste valperioden lyckades Europaparlamentet i det interinstitutionella 
avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning få med principen att när 
ett nytt organ ska inrättas bör budgetmyndighetens två grenar i god till komma 
överens om hur detta nya organ ska finansieras4. Genom detta arrangemang 
försökte parlamentet garantera att det skulle finnas tillräckliga ekonomiska resurser 
så att det nya organet kan fungera ordentligt, och undvika att nya organ finansieras 
genom omprogrammering eller utnyttjande av marginalerna. Nya organ kan behöva 
“friska” pengar. Detta ansågs särskilt viktigt under ett skede då en ny våg av 
decentraliserade organ annonserades, resurserna var knappa och erfarenheten 
visade att inrättandet av organ ofta berodde mer på medlemsstaternas vilja att få ett 
prestigefyllt gemenskapsorgan på sitt teritorium än av det mervärde som dessa nya 
organ kunde medföra för EU:s styrning.   

När parlamentets lagstiftningsbefogenheter utvecklades genom 
medbeslutandeförfarandet, blev det uppenbart att organ skulle inrättas genom en 
rättsakt som antas av parlamentet och rådet inom ramen för 
medbeslutandeförfarandet. Därigenom ökar parlamentets möjligheter att påverka 
organens struktur och arbetssätt.  

Under det årliga budgetförfarandet 2005 såg Europaparlamentet till att det anslogs 
ytterligare 40 mijoner EUR till de decentraliserade organen genom 
flexibilitetsinstrumentet, vilket syftade till att skydda och förstärka parlamentets 
prioriterade områden och ge organen de medel som de behövde för att kunna utföra 
sina uppgifter. Ökningen av antalet organ och deras allt större inverkan på budgeten, 
särskilt rubrik 3, var en källa till bekymmer för parlamentet som betonade sin politiska 
vilja att ytterligare stärka sin kontroll över organen, både politiskt och budgetmässigt.  

Under budgetförfarandet 2007 kom parlamentet, rådet och kommissionen överens 
om ett gemensamt uttalande om de tre nya organ som planerades. Där 
formaliserades Europaparlamentets position vad gäller inrättandet av 
decentraliserade organ (information om budgeteffekter, enligt artikel 47 i det nya 
interinstitutionella avtalet). 2007 återställde parlamentet anslagen i det preliminära 
budgetförslaget, men satte delar av dem i reserven i avvaktan på meddelandet om 
utvärderingen av organen.  

Finansieringen av gemenskapsorganen och deras kontroll var en central 
diskussionspunkt också under budgetförfarandet 2008. Efter andra behandlingens 
medling antogs gemensamma uttalanden som syftade till bättre övervakning av 
inrättande, utveckling och finansiering av gemenskapsorganen. De handlade särskilt 
om 

o inkomster som avsatts för särskilda ändamål, särskilt i samband med 
decentraliserade organ, och 

o  inrättande, utveckling och finansiering av gemenskapsorgan. 

                                                 
4 ”47. Kommissionen kommer vid utarbetandet av förslag om inrättande av nya organ att 
bedöma budgetkonsekvenserna för den berörda budgetrubriken. Utifrån dessa uppgifter och 
utan att det inverkar på lagstiftningsförfarandet för inrättandet av organet förbinder sig 
budgetmyndighetens båda parter att inom ramen för budgetsamarbetet i god tid nå en 
uppgörelse om finansieringen av organet.”  
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Omfattningen av de budgetpunkter som finns för att finansiera decentraliserade 
organ ökade med mer än 20 procent, och budgeten för Frontex fördubblades, i 
enlighet med parlamentets önskemål. 

I budgeten för 2009 tog man hänsyn till organens inkomster som avsatts för särskilda 
ändamål och deras överskott från tidigare år innan man föreslog stöd till varje organ.  

När det gäller framtiden för organen, krävdes i ett gemensamt uttalande att det 
omedelbart skulle inrättas en interinstitutionell arbetsgrupp, vilken slutligen 
inrätades i december 2008. Denna interinstitutionella grupp, där parlamentet är 
representerat av fem ledamöter, kommer att försöka finna en gemensam hållning när 
det gäller frågor som organens roll och placering i det interinstitutionella landskapet, 
deras inrättande, struktur och verksamhet, deras finansiering, förvaltning och 
övervakning, baserad på en djupgående utvärdering av den nuvarande situationen. 
Kommissionen hade faktiskt, med stöd från parlamentet, redan tidigare presenterat 
ett förslag till interinstitutionellt avtal om dessa frågor, med eftersom rådet fökastade 
förslaget drogs det tillbaka. För närvarande utvecklas arbetet på den tekniska nivån, 
och parallellt genomförs en extern utvärdering av hur hela systemet med organ 
fungerar. Man planerar att utvärderingen och det tekniska arbetet ska vara avslutat 
vid årsskiftet, så att arbetsgruppen kan bedriva sitt arbete och komma fram till 
slutsatser senast vid slutet av 2010.  
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PILOTPROJEKT OCH FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER 
 

Detta avsnitt innehåller en definition av pilotprojekt och förberedande åtgärder och en 
beskrivning av bestämmelserna för hur de ska tillämpas, sedan följer en beskrivning 
av genomförandet av pilotprojekt och förberedande åtgärder sedan 2000, och 
slutligen en bedömning av hur de påverkar lagstiftningsarbetet.  

1. DEFINITION AV PILOTPROJEKT OCH FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER OCH 
BESTÄMMELSER FÖR HUR DE SKA ANVÄNDAS  

 
Som en allmän regel måste en grundläggande rättsakt antas innan anslag som förts 
in i budgeten får användas för åtgärder som vidtas av gemenskaperna eller av 
Europeiska unionen. I artikel 49 i budgetförordningen5 medges dock att följande 
anslag får användas utan någon grundläggande rättsakt, förutsatt att de åtgärder 
som skall finansieras faller under gemenskapernas eller unionens behörighet: 

a) Anslag till pilotprojekt av experimentell karaktär som syftar till att kontrollera om 
en åtgärd är genomförbar och ändamålsenlig. Därtill hörande 
åtagandebemyndiganden får tas upp i budgeten för högst två på varandra följande 
budgetår. 

b) Anslag till förberedande åtgärder inom tillämpningsområdet för EG-fördraget och 
Euratomfördraget och avdelning VI i EU-fördraget, avsedda att förbereda förslag till 
framtida åtgärder. De förberedande åtgärderna ska följa en enhetlig strategi och får 
vara utformade på olika sätt. Därtill hörande åtagandebemyndiganden kan endast tas 
upp i budgeten för maximalt tre på varandra följande budgetår. 
Lagstiftningsförfarandet ska vara slutfört före utgången av det tredje budgetåret. 
Under lagstiftningsförfarandet skall användningen av de anslag som reserverats 
respektera den förberedande åtgärdens särdrag med avseende på de planerade 
åtgärderna, de eftersträvade målen samt mottagarna. Följaktligen kan de medel som 
används inte i volym motsvara de medel som avsatts för finansieringen av själva de 
slutliga åtgärderna. 

Övergripande begränsningar för medel som får anslås till pilotprojekt och 
förberedande åtgärder fastställs i det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin6. 
För perioden 2007−2013 begränsas de årliga anslagen till 40 miljoner euro för 
pilotprojekt, 50 miljoner euro för nya förberedande åtgärder och 100 miljoner euro för 
samtliga förberedande åtgärder. 

2. GENOMFÖRANDE AV PILOTPROJEKT OCH FÖRBEREDANDE 
ÅTGÄRDER 

En studie som genomfördes för budgetutskottet om pilotprojektens och de 
förberedande åtgärdernas historia och användning sedan 20007 visar att efter en 
försiktig start har användningen av anslag som är tillåtna för pilotprojekt och 
                                                 
5 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 om budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1). 
6 Interinstitutionellt avtal av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning – inbegripet den fleråriga 
budgetramen 2007-2013 (EUT C 139, 14.06.2006). 
7 Studie om uppföljningen av pilotprojekt och förberedande åtgärder, 7.4.2009, finns tillgänglig 
på: http://www.europarl.europa.eu/studies. 
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förberedande åtgärder under den undersökta perioden förbättrats avsevärt. Samtidigt 
som taket för förberedande åtgärder respekterades fullt ut under hela perioden 
överskreds taket för nya förberedande åtgärder under 2008 och taket för pilotprojekt 
överskreds 2006 och 2007.  

När det gäller resultatet kan man konstatera att samtidigt som flertalet av de 
pilotprojekt som avslutades under 2000−2008 fortsatte genom att de omvandlades till 
förberedande åtgärder, att de infördes i en befintlig rättslig grund eller genom att en 
ny rättslig grund antogs, så lämnades ändå 40 procent av dem oavslutade. Endast 
16 procent av de förberedande projekten övergavs − resten fortsatte, antingen 
genom att den verksamhet som täcktes redan utfördes på annan plats, genom 
införande i en befintlig rättslig grund eller genom antagande av en ny rättslig grund. 

Under den senaste budgetplanen gick den största delen av medel till pilotprojekt och 
förberedande åtgärder till verksamhet inom området för den inre marknaden, och 
inom den nuvarande budgetramen har den största delen hittills gått till verksamhet 
avseende företagande.  Den största andelen avsatta medel i budgetarna för 
pilotprojekt och förberedande åtgärder gällde 2001 intern politik (1,1 procent) och 
2007 medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa (1,5 procent).  

3. INVERKAN AV PILOTPROJEKT OCH FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER 

Alla tre EU-institutioner kan föreslå pilotprojekt och förberedande åtgärder. Flertalet 
nya initiativ har dock hittills kommit från Europaparlamentet. Eftersom många av 
dessa förslag har resulterat i antagande av ny rättslig grund eller justering av en 
befintlig rättslig grund för att införa den verksamhet som föreslås är det tydligt att 
pilotprojekt och förberedande åtgärder ger Europaparlamentet en viktig möjlighet att 
ta initiativ och att påverka lagstiftningsagendan. Fram till nu har de pilotprojekt och 
förberedande åtgärder som föreslagits av Europaparlamentet påverkat lagstiftningen 
på många verksamhetsområden, särskilt på området för frihet, rättvisa och säkerhet, 
och även när det gäller företagande, sysselsättning och sociala frågor, jordbruk, 
informationssamhället och medier, utbildning och kultur, hälsa och konsumentskydd 
samt yttre förbindelser.  
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DEL 2 

 

BUDGETMEKANISMER INOM DE ÅRLIGA OCH 
FLERÅRIGA FÖRFARANDENA 

 

 
 
 
 
 
 
För ytterligare upplysningar och bakgrundsinformation om den fleråriga budgetramen 
2007-2013 och de årliga budgetförfarandena under den sjätte valperioden, se den 
separata studien som beställts av budgetutskottet och genomförts av 
utredningsavdelningen för budgetfrågor om det interinstitutionella avtalet av den 17 
maj 2006 och budgetförfarandena 2005–2009. 
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VAD ÄR DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN? 
 

De årliga budgetförfarandena sker inom en flerårig budgetram som antas genom ett 
interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning. 

INTERINSTITUTIONELLA AVTAL I FÖRHÅLLANDE TILL 
BUDGETFÖRFARANDET 
 

Sedan reformen 1988 har budgetförfarandet placerats inom en flerårig budgetram 
genom beslutet om interinstitutionella avtal (IIA), för att förebygga eller hantera 
risken med större konflikter under de årliga budgetförfarandena. 

Även om de interinstitutionella avtalen inte har någon rättslig grund i det nuvarande 
fördraget (Nicefördraget) har de ändå kommit att utgöra grunden för 
interinstitutionella förbindelser på budgetområdet. Ända sedan de infördes har de 
inneburit att de årliga budgetarna har kunnat antas i tid. 

Det nuvarande interinstitutionella avtalet antogs den 14 maj 2006. Detta 
interinstitutionella avtal syftar till att förstärka budgetdisciplinen och att förbättra det 
årliga budgetförfarandet och det interinstitutionella samarbetet i budgetfrågor, samt 
att garantera en sund ekonomisk förvaltning.  

Det interinstitutionella avtalet är indelat i tre delar. 

Del I: Den fleråriga budgetramen (förklaring nedan) 
Del II: Åtgärder för att förbättra det interinstitutionella samarbetet under 
budgetförfarandet 
Del III: Sund finansiell förvaltning av EU-medel 
 
Anm:  Om Lissabonfördraget antas kommer den fleråriga budgetramen att antas 
genom ett särskilt lagstiftningsförfarande och bli rättsligt bindande (artikel 312 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, konsoliderad version). 

 

DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN 2007-2013 (MFF)  
 

a) Tak, rubriker och tekniska justeringar 

• Flera tak har fastställts 
Genom beslutet om de egna medlen fastställs det övergripande årliga taket för 
de egna medlen till 1,24 procent av bruttonationalinkomsten. Detta tak fastställer det 
högsta beloppet för gemenskapens årliga utgifter när det gäller betalnings- och 
åtagandebemyndiganden. 
Inom ramen för de tak som angivits genom beslutet om egna medel fastställde 
budgetramen begränsningar för utgiftsökningarna per kategori ("rubrik") (se 
nedan) när det gäller åtagandebemyndiganden och för de totala utgifterna när det 
gäller betalningsbemyndiganden per år under perioden. 

• Tekniska justeringar av budgetplanen 
Varje år lägger kommissionen fram ett förslag om en teknisk justering av 
budgetplanen för följande år. Detta beror främst på att budgetplanen uttrycks i fasta 
priser och därför måste justeras varje år så hänsyn tas till inflationen.  
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• EU:s utgifter är indelade i sex rubriker : 
Rubrik 1:  Hållbar tillväxt Underrubrik 1a:  Konkurrenskraft för tillväxt 

och sysselsättning 
Underrubrik 1b:  Sammanhållning för tillväxt 
och sysselsättning 

Rubrik 2:  Skydd och förvaltning av naturresurser 
Rubrik 3:  Medborgarskap, frihet, 
säkerhet och rättvisa 

Underrubrik 3a:  Frihet, säkerhet och 
rättvisa 
Underrubrik 3b:  Medborgarskap 

Rubrik 4:  EU som global partner 
Rubrik 5:  Administration 
Rubrik 6:  Skadestånd 

Införandet av en budgetram har underlättat de årliga budgetförhandlingarna och lett 
till att fleråriga budgetplaneringsinstrument tagits fram (EU:s fleråriga program). 

En översikt av budgetarna 2005–2009 jämfört med de årliga taken för 
budgetplanen/den fleråriga budgetramen för perioden 2005–2009 visas nedan. 
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b) Instrument som främjar flexibilitet 
 
Användningen av följande instrument gör det möjligt att införa nya 
åtagandebemyndiganden i budgeten, om så krävs över de tak som fastställts i 
budgetramen. 

 Revideringen av budgetramen är ett annat sätt att hantera oförutsedda 
omständigheter, under förutsättning att taket för egna medel inte överskrids. Beslut 
om en revidering tas gemensamt av budgetmyndighetens två grenar, efter förslag 
från kommissionen, i enlighet med omröstningsbestämmelserna i artikel 272.9 i EG-
fördraget (om revideringen motsvarar ett belopp som är större än 0,03 procent av 
BNI måste dock rådets beslut vara enhälligt). I det interinstitutionella avtalet fastställs 
följande villkor för förfarandet för en revidering av den fleråriga budgetramen:  
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- Revideringen ska föreslås och antas innan budgetförfarandet för året i fråga 
inleds (eller innan budgetförfarandet inleds för det första av de år som revideringen 
avser). 

- För att garantera budgetdisciplinen ska institutionen undersöka möjligheterna till 
en omfördelning av anslagen antingen inom taket för rubriken i fråga eller genom att 
omfördela anslag mellan olika rubriker i budgetramen. 

- En revidering av budgetramen avseende de obligatoriska utgifterna får inte leda 
till en minskning av det tillgängliga beloppet för de icke-obligatoriska utgifterna. 

- I samband med varje revidering ska det garanteras att det föreligger ett lämpligt 
förhållande mellan åtaganden och betalningar. 

 Flexibilitetsinstrumentet omfattar tydligt identifierade utgifter som inte kunnat 
finansieras inom ramen för de tak som är tillgängliga för ett visst budgetår. Det 
högsta årliga beloppet uppgår till 200 miljoner EUR i löpande priser. Den del av det 
årliga beloppet som inte utnyttjas år N får överföras till år N+2, vilket är ett nytt inslag 
jämfört med alla tidigare budgetramar. 

 Med solidaritetsfonden är det möjligt att snabbt agera om en medlemsstat 
eller ett kandidatland drabbas av en större katastrof. Det årliga högsta beloppet får 
inte överstiga 1 miljard EUR i löpande priser. 

 Syftet med reserven för katastrofhjälp är att göra det möjligt att snabbt agera 
med anledning av specifika stödbehov i tredjeländer efter händelser som inte kunde 
förutses när budgeten upprättades. Den är först och främst avsedd för humanitära 
insatser, men den kan även utnyttjas för civil krishantering och skydd i krissituationer. 
I och med antagandet av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 ingick 
reserven för katastrofbistånd inte längre i den fleråriga budgetramen. Reservens 
årliga belopp har fastställts till 221 miljoner EUR i löpande priser. 

 Fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades i december 2005. 
Fonden kan ge extra stöd till arbetstagare som drabbats av konsekvenserna av 
större ekonomiska och strukturella förändringar. Beloppet får inte överstiga 
500 miljoner EUR per år. 

 
Nedan visas en översikt över ovannämnda instrument från 2007 till mitten av 2009. 
 

BUDGET TILL VAD? INSTRUMENT 

HUR 
MYCKET? 

(MILJONER 
EUR) 

PALESTINA 
RESERVEN FÖR 
KATASTROFHJÄLP8 
 

49

GREKLAND, UNGERN, 
TYSKLAND, FRANKRIKE 

EU:S 
SOLIDARITETSFOND 1972007 

FRANKRIKE, TYSKLAND, 
FINLAND 

EUROPEISKA FONDEN 
FÖR JUSTERING FÖR 
GLOBALISERINGSEFFEKT
ER 

19

GALILEO, GUSP FLEXIBILITET 2702008 

GALILEO, ETI 

REVIDERING AV DEN 
FLERÅRIGA 
BUDGETRAMEN (FÖR 08-
13) 

1 600

                                                 
8 Från och med 2007 (det interinstitutionella avtalet 2007-2013) ligger reserven för katastrofhjälp utanför 
den fleråriga budgetramens tak. 
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BUDGET TILL VAD? INSTRUMENT 

HUR 
MYCKET? 

(MILJONER 
EUR) 

ITALIEN, MALTA, PORTUGAL, 
SPANIEN, LITAUEN 

EUROPEISKA FONDEN 
FÖR JUSTERING FÖR 
GLOBALISERINGSEFFEKT
ER 

49

FÖRENADE KUNGARIKET, 
GREKLAND, SLOVENIEN, 
FRANKRIKE, CYPERN 

EU:S 
SOLIDARITETSFOND 281

LIVSMEDELSMEKANISMEN 
RESERVEN FÖR 
KATASTROFHJÄLP (INKL. 
EXTRABELOPP) 

262

RESERVEN FÖR 
KATASTROFHJÄLP 79

FLEXIBILITET 420
LIVSMEDELSMEKANISMEN 

OMFÖRDELNING (08-10) 240

RUMÄNIEN EU:S 
SOLIDARITETSFOND 122009 

SPANIEN 

EUROPEISKA FONDEN 
FÖR JUSTERING FÖR 
GLOBALISERINGSEFFEKT
ER 

3

REVIDERING AV DEN 
FLERÅRIGA 
BUDGETRAMEN 

2 600EKONOMISKA 
ÅTERHÄMTNINGSPLANEN 
(STEG 1)      DÄRAV   2 000 

MILJONER EUR 
OMFÖRDELNING 

2009/2010
/2011 

EKONOMISKA 
ÅTERHÄMTNINGSPLANEN 
(STEG 2) 

ÄNNU EJ FASTSTÄLLD 2 400
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SIFFROR FÖR DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN (EFTER REVIDERINGEN 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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ÅRLIGT BUDGETFÖRFARANDE 

DET ÅRLIGA BUDGETFÖRFARANDET FÖLJER EN PRAGMATISK TIDSPLAN 

I fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (artikel 272) definieras de 
olika stegen i budgetförfarandet. I fördraget fastställs också de befogenheter som 
budgetmyndighetens två grenar (Europaparlamentet och rådet) och 
kommissionen har i detta förfarande. 

I artikel 272 i EG-fördraget fastställs en formell tidsplan för varje steg i 
förfarandet. För att se till att förslaget till budget kan granskas ordentligt och för att 
på bästa sätt utnyttja den tid som budgetmyndigheten har till sitt förfogande, har en 
viss flexibilitet införts i tidsplanen sedan 1988. I praktiken har rådet och parlamentet 
fått mer tid till sitt förfogande under varje steg i budgetförfarandet. Ett antal 
trepartsmöten samt andra steg har också införts för att underlätta beslutsprocessen. 
Denna pragmatiska tidsplan har tillämpats sedan budgetåret 1977. 

DE OLIKA STEGEN I BUDGETFÖRFARANDET 

a) Budgetförfarandet börjar med att kommissionen lägger fram 
dokument: den årliga politiska strategin och det preliminära 
budgetförslaget. 

Varje budgetförfarande inleds med att kommissionen internt utarbetar det 
preliminära budgetförslaget, en process som parlamentet har indirekt inflytande 
över, till exempel genom sina resolutioner om kommissionens lagstiftnings- och 
arbetsprogram eller genom sina resolutioner om kommissionens årliga politiska 
strategi. 

• Kommissionens fas 

Denna tidiga fas inom kommissionen inbegriper riktlinjedebatten, den årliga 
politiska strategin, utfrågningarna, de olika institutionernas budgetberäkningar, och 
slutligen framläggandet av det preliminära budgetförslaget inför 
budgetmyndigheten. 

Den årliga politiska strategin antas i februari och i den beskrivs kommissionens 
politiska prioriteringar för det påföljande året. I den årliga politiska strategin 
identifieras de initiativ som kommissionen anser vara nödvändiga för att förverkliga 
dessa prioriteringar och den budgetram som krävs för att genomföra dem anges. 
Detta beslut tjänar sedan som en riktlinje för utarbetandet av det preliminära 
budgetförslaget samt för programplaneringen av kommissionens verksamhet under 
det påföljande året (dvs. det inleder den årliga planerings- och 
programplaneringscykeln). 

Dessa första skeden sköts helt självständigt av kommissionen. 

Det preliminära budgetförslaget är i detta skede det enda dokument som föreskrivs 
i fördraget. Det offentliggörs i allmänhet i början av maj år N-1 och skickas till 
budgetmyndigheten på samtliga språk i mitten av juni.  

• Parlamentets fas 

I mars/april antar parlamentet en resolution om kommissionens årliga politiska 
strategi, i vilken parlamentet anger sina egna prioriteringar för det kommande året 
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och uppmanar kommissionen att ta hänsyn till dessa när den utarbetar det 
preliminära budgetförslaget.  
En resolution kan antas efter framläggandet av det preliminära 
budgetförslaget. I den redovisas parlamentets inledande bedömning av 
kommissionens förslag och parlamentets politiska prioriteringar för det påföljande 
året fastställs i ett tidigt skede. 

• Rådets fas 

Rådet fastställer också sina prioriteringar i detta skede av budgetförfarandet, normalt 
i form av en resolution som antas efter kommissionens framläggande av den årliga 
politiska strategin, men innan det preliminära budgetförslaget läggs fram. 

• Trepartsmöte 

Enligt det interinstitutionella avtalet ska ett trepartsmöte äga rum mellan företrädare 
för parlamentet, rådet och kommissionen, efter den tekniska justeringen av 
budgetramen (se ovan) och innan det preliminära förslaget till budget utarbetas av 
kommissionen, för att diskutera eventuella prioriteringarna för nästa budgetår. 

b) Europaparlamentets första behandling äger rum efter det att 
rådet har antagit förslaget till budget 

Under juni och juli år N diskuteras och granskas det preliminära förslaget till budget 
för år N+1 före rådets första behandling. Efter antagandet i slutet av juli överlämnar 
rådet sitt förslag till budget till parlamentet.  
Innan rådet antar förslaget till budget ordnas ett så kallat medlingssammanträde 
i enlighet med det interinstitutionella avtalet. Denna medling består av två steg. Ett 
första förberedande steg består av ett trepartsmöte för att undersöka om det finns 
utrymme för en tidig överenskommelse om vissa aspekter av budgeten. Det andra 
steget består av själva det formella medlingssammanträdet. För att ha ett verkligt 
mandat från hela parlamentet vid denna medling lägger budgetutskottet normalt fram 
en resolution vid plenarsammanträdet i vilken utskottet redovisar de viktigaste 
frågorna som ska tas upp med rådet och de viktigaste ståndpunkterna som 
parlamentets delegationer skulle kunna inta. 
Parlamentets första behandling äger rum under september och oktober år N. I 
detta skede granskas förslaget till budget av budgetutskottet och de specialiserade 
utskotten. De specialiserade utskottens ändringsförslag granskas sedan av 
budgetkontrollutskottet som yttrar sig över dem. De ändringsförslag som 
budgetutskottet avvisar kan läggas fram på nytt och behöver i så fall kvalificerad 
majoritet vid plenarsammanträdet för att antas. Budgetutskottet har ett övergripande 
ansvar för varje behandling fram till antagandet vid plenarsammanträdet. Före 
antagandet vid parlamentets första behandling anordnas ett tredje trepartsmöte och 
ett medlingssammanträde för att nå fram till en gemensam ståndpunkt för olösta 
frågor. 
Under de första behandlingarna tar båda institutionerna hänsyn till detaljerade 
dokument såsom de verksamhetsförklaringar och finansieringsöversikter som 
åtföljde det preliminära förslaget till budget. Syftet med dessa dokument är att 
beskriva och analysera budgetförslagen mer i detalj, särskilt genom en bedömning 
av de olika verksamheternas resultat. 

c) Rådets och parlamentets andra behandling  
Förfarandet för rådets andra behandling, som äger rum i slutet av november år N, 
är i stort sett detsamma som för rådets första behandling. Budgetförslaget ändras på 
grundval av de ändringsförslag som godkänts av rådet. Rådet brukar i allmänhet 
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återinföra beloppen från sin första behandling. Innan rådet avslutar sin andra 
behandling anordnas ett fjärde trepartsmöte. I december år N antar parlamentet 
slutligen den allmänna budgeten genom sin andra behandling. Det bör noteras att 
parlamentet kan förkasta budgeten i dess helhet.  
När budgeten har antagits anpassar kommissionens generaldirektorat och enheter 
sitt eget arbetsprogram, den så kallade årliga förvaltningsplanen, för år N+1 till 
förändringarna i förhållande till det preliminära budgetförslaget. Den årliga 
förvaltningsplanen bygger på principen om en verksamhetsbaserad förvaltning (se 
ordlistan). Om budgeten inte skulle antas träder systemet med ”provisoriska 
tolftedelar” (artikel 273 i EG-fördraget) i kraft och möjliggör utgifter varje månad för 
samtliga kapitel i budgeten, till ett belopp som inte får överstiga en tolftedel av 
budgetanslagen för föregående budgetår. 

Fokus på trepartsmöten och medlingssammanträden 

Under budgetförfarandet är trepartsmöten och medlingssammanträden viktiga steg i 
förfarandet och avsikten är att nå överenskommelser på ett enklare sätt. 

Trepartsmöten och medlingssammanträden fastställs inte i fördraget. De anordnas 
mellan de tre institutionerna vid varje viktigt steg i budgetförfarandet och varje gång 
det är viktigt att diskutera särskilda frågor (se nedan). 
De hålls för att underlätta en övergripande överenskommelse om budgeten som tar 
hänsyn till parlamentets och rådets viktigaste prioriteringar.   

UNDER GENOMFÖRANDET AV BUDGETEN KAN EN ÄNDRINGSBUDGET 
ANTAS 

Under oundvikliga, exceptionella eller oförutsebara omständigheter kan 
kommissionen under år N behöva förslå ändringar till den antagna budgeten i form 
av preliminära förslag till ändringsbudgetar. Ändringsbudgetar används också för 
att föra in saldot från det tidigare året (N-1) i budgeten för det pågående året (N). 
Ändringsbudgetarna är underställda samma regler som den allmänna budgeten. 
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EN SNABB ÖVERSIKT ÖVER DEN ÅRLIGA TIDSPLANEN 
 

 
 

KONSEKVENSERNA AV LISSABONFÖRDRAGET  

Om Lissabonfördraget träder i kraft kommer det att medföra dramatiska förändringar 
för den årliga tidsplanen för budgeten och för det årliga budgetförfarandet. 

En av de viktigaste förändringarna beror på avskaffandet av distinktionen mellan 
obligatoriska och icke-obligatoriska utgifter.  Budgetmyndighetens två grenar − 
parlamentet och rådet − kommer att spela samma roll när det gäller hela budgeten. 
Budgetförfarandet som sådant kommer att bli ett ”särskilt” medbeslutandeförfarande i 
vilket parlamentet och rådet måste komma överens om hela budgeten. 

Enligt de nya bestämmelserna kommer förslaget till budget att utarbetas av 
kommissionen, som får initiativrätten när det gäller budgetförfarandet9. 
Budgetmyndighetens två grenar kommer att ha en enda behandling var. Den andra 
behandlingen kommer att ersättas av ett medlingsförfarande.  

Kommissionens förslag till budget överlämnas till parlamentet och rådet senast den 
1 september. 

Rådet måste anta sin ståndpunkt om förslaget till budget senast den 1 oktober. 

Parlamentet ska sedan anta sin ståndpunkt inom 42 dagar. 

                                                 
9 Som en följd härav får kommissionen ändra sitt förslag till budget Artikel 250.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt begränsar dock denna möjlighet tills medlingskommittén 
har sammankallats. 
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 – Om parlamentet godkänner förslaget såsom det föreligger, eller inte uttalar 
sig, anses budgeten vara antagen. 

 – Om parlamentet antar ändringsförslag (med en majoritet av parlamentets 
ledamöter) ska talmannen i samförstånd med rådets ordförande ”omedelbart” 
sammankalla medlingskommittén10.  

Medlingskommittén, som ska bestå av ”rådets medlemmar eller företrädare för 
dessa” och ”lika många företrädare” för Europaparlamentet, har då 21 dagar på sig 
att komma fram till en överenskommelse.11  

Om medlingskommittén inte uppnår enighet inom 21 dagar, anses budgeten inte 
vara antagen och ett nytt förfarande ska inledas genom att kommissionen lägger 
fram ett nytt budgetförslag. 

Om medlingskommittén uppnår enighet om ett kompromissförslag har parlamentet 
och rådet 14 dagar på sig att uttala sig om förslaget. Budgeten antas om ingen av de 
båda institutionerna förkastar förslaget; rådet med kvalificerad majoritet och 
parlamentet med en majoritet av sina ledamöter12.  

Om båda institutionerna förkastar budgeten ska kommissionen lägga fram ett nytt 
budgetförslag.  

Samma sak gäller om parlamentet förkastar budgeten (med absolut majoritet av sina 
ledamöter) medan rådet inte gör det (antingen godkänner den eller inte yttrar sig).  

Om däremot parlamentet godkänner budgeten (med enkel majoritet) medan rådet 
förkastar den, har parlamentet fortfarande möjlighet att på nytt – inom 14 dagar efter 
rådets förkastande – bekräfta de ändringar som parlamentet antog under första 
behandlingen, och godkänna dem på nytt med en majoritet av sina ledamöter och 
tre femtedelar av de avgivna rösterna. I detta fall anses budgeten antagen med de 
ändringar som parlamentet bekräftat. Om parlamentet inte lyckas bekräfta alla 
ändringar är det medlingskommitténs text som behålls för de berörda 
budgetposterna.  
Slutsatsen är att parlamentets roll kommer att stärkas i det nya budgetförfarandet:  
Parlamentet kommer att ha ett betydande medbeslutande för hela budgeten. Ingen 
budget kan antas mot parlamentets vilja men parlamentet kan tvärtom anta en 
budget mot rådets vilja – eller som en följd av rådets tystnad13.  

Detta förfarande kommer emellertid att kräva en förstärkning av de interna och 
interinstitutionella mekanismerna för dialog vid förberedelsen av budgetförfarandet. 
Avskaffandet av den andra behandlingen och den åtstramade tidsplanen för varje 
steg i förfarandet kommer att kräva en utomordentlig förberedelse på politisk, teknisk 
och strategisk nivå av varje institution, eftersom det kommer att finnas färre 
möjligheter att göra ”rättelser”. 

                                                 
10 Såvida inte rådet inom tio dagar efter överlämnandet av ett ändrat förslag meddelar 
parlamentet att det godkänner alla parlamentets ändringar. I sådant fall samlas inte 
medlingskommittén, eftersom budgeten anses vara antagen i ändrat skick.  
11 Kommissionen ska delta i medlingskommitténs arbete och ta alla nödvändiga initiativ för att 
närma Europaparlamentets och rådets ståndpunkter till varandra.  
12 Med andra ord: om båda godkänner budgeten, om ingen av dem yttrar sig eller om den ena 
av dem godkänner den och den andra inte yttrar sig. 
13 Detta är dock en ganska teoretisk möjlighet eftersom det är svårt att föreställa sig att rådet 
skulle avslå en text som dess delegation, som består av en företrädare för varje medlemsstat, 
har förhandlat fram och accepterat. 
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Den pragmatiska kalender som institutionerna kommit överens om ska i princip 
hållas eller till och med påskyndas.  Ett antal frågor om organiserandet av 
medlingsfasen, informationsflödet mellan institutionerna osv. − särskilt 
sammansättningen av parlamentets och rådets delegationer, ordförandeskapet, 
medlingskommitténs varaktighet − bör beslutas i förväg på interinstitutionell nivå om 
det nya förfarandet garanterat ska bli en framgång.  
 

DE OLIKA RESULTATEN AV FÖRFARANDET KAN SAMMANFATTAS PÅ FÖLJANDE 
SÄTT: 

PARLAMENTET GODKÄNNER + RÅDET 
GODKÄNNER = BUDGETEN ANTAS 

PARLAMENTET GODKÄNNER + RÅDET 
YTTRAR SIG INTE = BUDGETEN ANTAS 

PARLAMENTET GODKÄNNER + RÅDET 
AVVISAR 

= BUDGETEN ANTAS I ENLIGHET MED 
PARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG 
ELLER EN GEMENSAM TEXT 

PARLAMENTET YTTRAR SIG INTE + 
RÅDET GODKÄNNER = BUDGETEN ANTAS 

PARLAMENTET YTTRAR SIG INTE + 
RÅDET YTTRAR SIG INTE = BUDGETEN ANTAS 

PARLAMENTET YTTRAR SIG INTE + 
RÅDET AVVISAR = BUDGETEN FÖRKASTAS 

PARLAMENTET AVVISAR + RÅDET 
GODKÄNNER = BUDGETEN FÖRKASTAS 

PARLAMENTET AVVISAR + RÅDET 
YTTRAR SIG INTE = BUDGETEN FÖRKASTAS 

PARLAMENTET AVVISAR + RÅDET 
AVVISAR = BUDGETEN FÖRKASTAS 
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DEL 3 

 

DE ÅRLIGA BUDGETFÖRFARANDENA 2005–2009 
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BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2005 
Föredragande: Salvador Garriga Polledo (Avsnitt III – Kommissionen) 

Anne E. Jensen (Övriga avsnitt – övriga institutioner) 
 

År 2005 var det första hela året för Europeiska unionen med 25 medlemsstater. Både 
ett nyvalt Europaparlament och en nyutsedd kommission inledde sitt arbete under 
2005 års budgetförfarande. Detta var också det andra året som kontoplanen för den 
verksamhetsbaserade budgeteringen (ABB) infördes, men det första året som alla 
förslag och beslut grundade sig på klassificeringen enligt den verksamhetsbaserade 
budgeteringen. 
Budgetförfarandet för 2005 verkade enklare än förfarandet 2004, trots att den 
tillgängliga marginalen var lägre än marginalen som var ett resultat av 
kommissionens ursprungliga ekonomiska planering, särskilt för rubrikerna 3 ”Inre 
politik”, 4 ”Externa åtgärder” och 5 ”Administration” i budgetramen. Detta berodde på 
den årliga tekniska justeringen av budgetplanen till följd av utvecklingen av priserna 
och bruttonationalinkomsten (BNI). 
Den antagna budgeten uppgick till 116 554 miljoner EUR i åtaganden (1,10 procent 
av EU25 BNI) och 106 300 miljoner EUR i betalningar (1,00 procent av EU25 BNI). 
Åtagandena ökade med 6,2 procent och betalningarna med 4,4 procent. 
De viktigaste diskussionspunkterna var traditionella tvistefrågor, det vill säga 
rubrikerna 4 ”Externa åtgärder” och 5 ”Administration”, utnyttjandet av 
flexibilitetsmekanismen och nivån på betalningarna. När det gällde nivån på 
betalningarna var parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen att återinföra det 
preliminära budgetförslaget i syfte att minska nivån på utestående åtaganden (RAL). 
Dessutom hade budgetmyndigheten, ovanligt nog, redan godkänt innehållet i den 
årliga ändringsskrivelsen om jordbruket vid medlingssammanträdet, med undantag 
för ett pilotprojekt som parlamentet tagit initiativ till senare (en studie som avsåg EU:s 
fiskeavtal). 
Jämfört med 2004 års budget berodde den stora ökningen av 
betalningsbemyndigandena (+ 9,7 miljarder EUR) främst på den fullständiga 
integreringen av de nya medlemsstaterna, effekterna av 2003 års reform av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (med en ökning av jordbruksutgifterna med ungefär 
10 procent) och en bättre genomförandeprognos för strukturfonderna. 

Parlamentet fick garantier för tillräckliga anslag för att täcka utgifterna för jordbruket 
och strukturåtgärderna genom ett gemensamt åtagande från parlamentet, rådet 
och kommissionen att lägga fram och snabbt anta ändringsbudgetar om 
genomförandekapaciteten i medlemsstaterna skulle öka. En utvidgning av Peace II-
programmet för Nordirland hade också säkerställts för 2005 och 2006. 
Budgetmyndighetens två grenar kom överens om att kommissionen skulle översända 
särskild information till Europaparlamentet avseende den gemensamma utrikes- 
och säkerhetspolitiken (Gusp). 
De externa åtgärderna var bland annat inriktade på stöd till återinförande av fred 
och demokrati. För andra året i rad fanns ett betydande stöd till Irak under denna 
rubrik i enlighet med parlamentets önskemål.   Ett belopp på totalt 200 miljoner EUR 
fanns tillgängligt för detta ändamål. 
Den nya grannskapspolitiken hade också säkrats av parlamentet. Åtaganden för 
föranslutningsstöd uppgick till 2,1 miljarder EUR och inbegrep för första gången 
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Kroatien. Åtaganden ingicks för ett stödpaket på 120 miljoner EUR till ekonomisk 
utveckling för den turkcypriotiska befolkningsgruppen. 
Solidaritetsfonden utnyttjades till ett totalt belopp av 98,55 miljoner EUR (till 
Slovakien, de baltiska länderna och Sverige). Flexibilitetsinstrumentet utnyttjades 
till ett belopp av 185 miljoner EUR till Peace II (45 miljoner), decentraliserade organ 
(40 miljoner EUR) och återuppbyggnaden i Irak (100 miljoner EUR).  Reserven 
för katastrofhjälp utnyttjades också tre gånger under 2005 (två gånger för tsunamin 
i Indiska oceanen 2004 (170 miljoner EUR) och en gång för jordbävningen i Kashmir 
(40 miljoner EUR). 
Ovannämnda ytterligare medel till de decentraliserade organen (40 miljoner EUR 
genom flexibilitetsinstrumentet) syftade till att tillvarata och förstärka parlamentets 
prioriteringar och att förse organen med de medel de behövde för att utföra sina 
uppgifter. Ökningen av antalet organ och deras allt större inverkan på budgeten, 
särskilt rubrik 3, var emellertid en källa till bekymmer för parlamentet som betonade 
sin politiska vilja att ytterligare stärka sin kontroll över organen, både politiskt och 
budgetmässigt.  
 
PARLAMENTETS EGEN BUDGET 
Parlamentets egen budget för 2005 karakteriserades av utvidgningsprocessen, det 
vill säga att göra nya resurser och tjänster tillgängliga för att tillgodose behoven i de 
länder som hade anslutit sig till EU 2004.  Ungefär 180 ytterligare tjänster inrättades 
endast under detta år.  Budgetutskottet godkände också presidiets beslut om 
köpeavtalen för de nya D4/D5-byggnaderna (nu omdöpta till Willy Brandt- och József 
Antall-byggnaderna). 



 

DV\785929SV.doc 38/60 

 

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 
Föredragande: Giovanni Pittella (Avsnitt III – Kommissionen) 

Valdis Dombrovskis (Övriga avsnitt – övriga institutioner) 
 

2006 var sista året med den programperiod som gick under namnet Agenda 
2000. Något som kännetecknade budgetförfarandet för 2006 var misslyckandet med 
att nå en överenskommelse under medlingen före rådets andra behandling. En 
överenskommelse nåddes först en vecka senare under ett extra 
trepartssammanträde. 
Budgeten för 2006 fastställdes till 121 191 miljoner EUR i åtaganden och 111 970 
miljoner EUR i betalningar (1,09 procent respektive 1,01 procent av EU-25 BNI, dvs. 
2 504 respektive 7 323 miljoner EUR under de tak som fastställts i den fleråriga 
budgetramen). 

De viktigaste kontroversiella punkterna var betalningsnivån, finansieringsramarna 
för vissa program som beslutats inom medbeslutandeförfarandet, rekryteringen av 
tjänstemän efter utvidgningen 2004, användningen av flexibilitetsinstrumentet (se 
nedan) och budgeten för Gusp. 

Parlamentet insisterade på principen att anslå nya pengar till nya politiska 
prioriteringar för att behålla den överenskomna finansieringen för redan existerande 
program. Palamentets politiska prioriteringar var önskan om ett bättre genomförande 
av Lissabon- och Göteborgsstrategierna, främjande av EU:s informationspolicy, 
utvecklingen av Europeiska ungdomspakten samt en förstärkning av EU:s yttre 
åtgärder. 
Under första behandlingen antog parlamentet en förhandlingsposition som 
innebar att man ville gå utöver budgetramens tak för rubrikerna 2, 3 och 4, och något 
minska anslagen till Gusp. Med detta vägrade parlamentet klart och tydligt att 
äventyra sina prioriteringar, och kritiserade bristen på konsekvens när rådet 
minskade utgifterna under rubrik 4, Gusp undantaget, i ett läge när den information 
man fått fortfarande ansågs otillräcklig. 
Efter utvidgningen 2004 fick sex program som beslutats inom 
medbeslutandeförfarandet extra medel under rubrik 3, jämfört med den 
finansieringsram som ursprungligen hade beslutats. På detta sätt fick parlamentet 
100 miljoner EUR extra finansiering till program i samband med 
Lissabonstrategin, inklusive ungdom och utbildning.  
Parlamentet lyckades få godkänt att öka anslagen under rubrik 1b 
”landsbygdsutveckling” med 655 miljoner EUR mot att man minskade rubrik 1 a med 
samma belopp, för att införa moduleringsåtgärder knutna till reformen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 

Under rubrik 4, där budgeten för Gusp ökades till 102,6 miljoner EUR, lyckades 
parlamentet få till stånd ett gemensamt uttalande (Europaparlamentet och rådet) som 
stärkte parlamentets information om Gusp-relaterade frågor genom att bekräfta 
det gemensamma uttalandet från november 2002 (som inrättade gemensamma 
möten) och höjde nivån på rådets representation till ambasaddörsnivå. 

Man kom gemensamt överens om att mobilisera flexibilitetsinstrumentet för ett 
belopp på 275 miljoner EUR, vilket överskred dess årliga tak på 200 miljoner 
EUR, tack vare det belopp som fanns tillgängligt genom överföring från föregående 
år.  Fyra åtgärder under rubrik 4 finansierades:  tre av parlamentets prioriteringar 
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(tsunamin, effekterna av sockerprotokollsreformen, återuppbyggnaden av Irak) och 
Gusp. 
Nivån på betalningarna var särskilt kontroversiella under budgetförfarandet för 
2006. Jämfört med parlamentets och rådets traditionella inställningar14 var 
förhandlingspositionerna mer låsta eftersom budgeten för 2006 skulle vara 
utgångspunkt för både förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 2007–2013 
och budgetarna för åren 2007–2013 i fall ingen överenskommelse om nästa 
budgetram kunde nås. 
Reserven för katastrofhjälp utnyttjades vid två tillfällen, med ett totalt belopp på 
180 miljoner EUR, för att finansiera stöd till Darfur, Västbanken, Gazaremsan, det 
palestinska folket och Libanon. Solidaritetsfonden utnyttjades vid ett tillfälle med 
106 miljoner EUR för att täcka kostnader för översvämningarna i Bulgarien, 
Rumänien och Österrike.  
På lagstiftningssidan genomfördes en revidering av budgetförordningens 
genomförandebestämmelser 2005 för att beakta det nya direktivet om offentlig 
upphandling (se det tidigare avsnittet om parlamentets viktigaste resultat under 
valperioden). 

 

PARLAMENTETS EGEN BUDGET 
När det gäller parlamentets egen budget fortsatte rekryteringen av personal från de 
nya medlemsstaterna under 2006 för att komma upp i de överenkomna kvoterna, och 
medel avsattes i budgeten för detta ändamål. Samtidigt anslogs medel i budgeten för 
nästa utvidgning (Bulgarien och Rumänien) grundat på uppskattade behov. 
Budgetutskottet begärde att alla institutionerna skulle utvärdera hur det hade gått 
med rekryteringen av personal från de nya medlemsstaterna. Utskottet godkände 
också att man fortsatte med policyn att köpa sina fastigheter (i stället för att hyra) och 
efterlyste en bättre omfördelning av personalresurserna. 

                                                 
14 Rådet vill minska betalningarna för att anpassa dem till förutsedda behov, medan 
parlamentet vill ge adekvat finansiering till de politiska prioriteringarna och utnyttja de 
utestående betalningarna. 
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BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2007 
Föredragande: James Elles (Avsnitt III – Kommissionen) 

Louis Grech (Övriga avsnitt - övriga institutioner) 
 

Med anledning av den tid som gick åt till förhandlingarna och antagandet av det 
interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 och den fleråriga budgetramen 
2007-2013 försenades budgetförfarandet och vissa steg genomfördes i förenklad 
form. Liksom 2005 kompletterades det förlikningssammanträde som föregick rådets 
andrabehandling av ett trepartssammanträde i december 2006 p.g.a. svårigheter att 
nå en andrabehandlingsöverenskommelse. 
Budgeten för 2007 fastställdes till 126 551 miljoner EUR i åtaganden och 115 497 
miljoner EUR i betalningar (1,08 procent respektive 0,99 procent av EU:s BNI, dvs. 
1 850 respektive 8 369 miljoner EUR under de tak som fastställts i den fleråriga 
budgetramen). 

Jämfört med föregående år har fokus i förhandlingarna skiftat från utnyttjande av 
flexibilitetsinstrumentet och respekt för taken till kravet på valuta för pengarna (för 
effektivare användning av anslagen), översyn av budgetförordningen, rekrytering av 
tjänstemän från de nya medlemsstaterna och nedskärning av tjänster på förslag från 
rådet (kopplat till dess förslag till förklaring om "produktivitetsprogram"). Nivån för 
betalningar och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) fortsatte 
dock att vara centrala frågor som diskuterades. 
Budgetförfarandet för 2007 var komplicerat för rådet eftersom man hade svårigheter 
med att uppnå kvalificerad majoritet i flera frågor, bl.a. när det gällde den 
s.k. produktivitetsvinststrategin som stöddes av det finländska ordförandeskapet som 
misslyckades med att nå en överenskommelse om ett uttalande från rådet i denna 
fråga. Parlamentet motsatte sig de nedskärningar av tjänster som föreslogs av 
rådet och fastställde en reserv för löner till anställda för att få till stånd ett åtagande 
om en omfattande granskning och halvtidsutvärdering av kommissionens 
personalbehov och andelen personal som har förvaltnings- och stödfunktioner. 
Parlamentet satte även rådet i en svår sits genom att besluta att inte föreslå att man 
skulle använda flexibilitetsinstrumentet som ett kompletterande finansieringssätt och 
genom att kräva en översyn av budgetförordningen som villkor för en 
överenskommelse om budgeten för 2007. Detta gjorde det möjligt att nå fram till en 
överenskommelse om att se över budgetförordningen och bidrog till att övertyga ett 
antal medlemsstater om behovet av nya bestämmelser om sund finansiell förvaltning 
av EU:s medel och i synnerhet intern kontroll. 
En strategi för valuta för pengarna (se ovan) infördes permanent i det årliga 
budgetförfarandet, i enlighet med en gemensam förklaring från Europaparlamentet 
och kommissionen. 

Andra för Europaparlamentet positiva delar bör lyftas fram. Samtidigt som beloppet 
för Gusp:s budget i det preliminära budgetförslaget återställdes såg parlamentet till 
att inga förändringar gjordes i tjänsteförteckningen för Gusp. Parlamentet erhöll nya 
rättigheter att få information, t.ex. sammanfattande information i frågor som är 
viktiga för Europaparlamentet eller skriftlig information om utnämningen av EU:s 
särskilda representanter. 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen antog en gemensam förklaring om de 
tre nya organ som planerades i budgeten för 2007. Där formaliserades 
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Europaparlamentets position vad gäller inrättandet av decentraliserade organ 
(information om budgeteffekter, enligt artikel 47 i det nya interinstitutionella avtalet). 
En fond för justering av globaliseringseffekter inrättades med högsta årligt belopp 
på 500 miljoner EUR i åtaganden. Fonden togs i anspråk två gånger för Frankrike, 
Tyskland och Finland (18,6 miljoner EUR). 

Reserven för katastrofbistånd användes en gång under 2007 till ett belopp av 
49,2 miljoner EUR med anledning av krissituationen i Gaza och på Västbanken. 
Solidaritetsfonden togs i anspråk två gånger under 2007, en gång för 
översvämningar i Grekland (9,3 miljoner EUR) och Ungern (15,1 miljoner EUR), och 
andra gången för Tyskland (våldsamma stormoväder, 166,9 miljoner EUR) och 
Frankrike (orkan, 5,3 miljoner EUR). 
Det ovanliga antalet reserver som infördes i budgeten och nivån på dessa 
(inledningsvis 4 440 miljoner EUR i åtaganden, 3 500 miljoner EUR kvar efter 
andrabehandlingen) berodde främst på det sena beslutet om cirka 30 grundläggande 
rättsakter15 efter den sena överenskommelsen mellan medlemsstaterna om ett 
gemensamt förslag till ny flerårig budgetram samt oro från budgetmyndighetens sida 
om dess befogenheter efter införandet av en frivillig modulering i jordbruksutgifterna 
(dvs. frivillig överföring av medel från det direkta jordbruksstödet (den gemensamma 
jordbrukspolitikens "första pelare") till landsbygdsutveckling (den gemensamma 
jordbrukspolitikens "andra pelare")). 

En omfattande översyn ur ett lagstiftningsperspektiv gjordes av 
budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser 2006. De mest 
kontroversiella punkterna rörde databasen över deltagare som uteslutits från 
offentliga upphandlingar, insyn när det gäller slutmottagare av jordbruksstöd (för vilka 
kommissionen, genom de sektorspecifika genomförandeförordningarna, garanterar 
offentliggörande av information), och finansieringen av politiska partier på europeisk 
nivå, där Europaparlamentet lyckades stärka de europeiska politiska partiernas 
förmåga till långsiktig planering genom införande av ett undantag från regeln om 
vinstförbud för att kunna föra över en del av överskottet.  
 
PARLAMENTETS EGEN BUDGET 
När det gäller parlamentets egen budget beklagade budgetutskottet att, enligt dess 
mening, för lite uppmärksamhet ägnades utgifter som beror på att parlamentet har tre 
arbetsorter. I sin resolution uppskattade utskottet dessa kostnader till 16 procent av 
den totala budgeten, dvs. cirka 200 miljoner EUR. Kommunikationspolitiken fick en 
ordentlig anslagsökning i budgeten genom anslag till parlamentets besökscentrum, 
modern audiovisuell utrustning och ett nytt webbplatsprojekt. Ytterligare anslag 
beslutades för att täcka kostnader i samband med utvidgningen efter Bulgariens och 
Rumäniens EU-anslutning. 

                                                 
15 Det så kallade Prodipaketet, som täcker ämnen som migration, ungdom, forskning, med mera. 
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BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2008 
Föredragande: Kyösti Virrankoski (Avsnitt III – Kommissionen) 

Ville Itälä (Övriga avsnitt - övriga institutioner) 
 

Budgetförfarandet för 2008 visade att det trots rådets sedvanliga motstånd, var 
nödvändigt att revidera den fleråriga budgetramen redan första året efter att den trätt 
i kraft, i enlighet med EU:s prioriteringar, som Galileo och Europeiska tekniska 
institutet. 

Budgeten för 2008 fastställdes till 129 150 miljoner EUR i åtaganden och 120 347 
miljoner EUR i betalningar (1,03 procent respektive 0,96 procent av EU:s BNI, dvs. 
3 693 respektive 9 650 miljoner EUR under de tak som fastställts i den fleråriga 
budgetramen). 

För budgetförfarandet för 2008 omfattade de viktigaste punkterna för diskussions 
mellan parlamentet och rådet bl.a. finansieringen av Galileo, personalärenden och 
rekrytering (i likhet med året före), utgifterna under rubrik 4, anslagen till och 
översynen av EU:s externa decentraliserade organ samt användningen av de olika 
finansieringsinstrument som nämns i det interinstitutionella avtalet. 

En av de viktigaste tvistefrågorna gällde Galileo och Europeiska tekniska institutet 
där Europaparlamentet efterlyste en revidering av den fleråriga budgetramen. 
Parlamentet ville säkra finansieringen av Galileo och Europeiska tekniska institutet 
genom EU:s budget, utan att riskera de nödvändiga anslagen till Lissabonagendans 
fleråriga program. Galileo och Europeiska tekniska institutet fick garantier om 3,7 
miljarder EUR fram till 2013. Olika finansieringsinstrument användes, inklusive en 
revidering av den fleråriga budgetramen 2007–2013 (1,6 miljarder EUR), utnyttjande 
av flexibilitetsinstrumentet (200 miljoner EUR), användning av marginaler (300 
miljoner EUR) och omfördelningar (200 miljoner EUR) och omprioriteringar (400 
miljoner EUR). 
Europaparlamentet erhöll finansiering för de ökade behoven av utgifter under 
rubrik 4. Detta var än en gång endast möjligt genom utnyttjande av 
flexibilitetsinstrumentet, vilket visar på den kroniska underfinansieringen av rubrik 
4. Samtidigt som de finansiella behoven för Gusp (inklusive EU:s polisinsatser i 
Kosovo) tillfredsställdes, fick Europaparlamentet ett löfte av kommissionen om att en 
regelbunden politisk dialog ska hållas tre gånger om året med parlamentet om 
demokratisk granskning och samordning av EU:s externa åtgärder. 
Europaparlamentet uppmärksammade även kommissionens svagheter med att 
planera behoven på detta område. 
Större ökningar som föreslogs av parlamentet avsåg stöd till Palestina (exempelvis 
stöd till utsatta familjer och bistånd till offentliga tjänsteleverantörer) och Kosovo 
(t.ex. tillfälligt stöd och stöd för institutionsbyggnad). Utöver Gusp-anslag, tilldelades 
Kosovo 265 miljoner EUR och Palestina 300 miljoner EUR i åtaganden, dvs. ungefär 
dubbelt så mycket som i kommissionens ursprungliga förslag i det preliminära 
budgetförslaget. Europaparlamentet lade vissa anslag i reserven för Irak, i avvaktan 
på ytterligare information om användningen av medlen. 
Gemenskapsorganen var också en central fråga som diskuterades under 
förfarandet. Efter andra behandlingens medling antogs gemensamma uttalanden 
som syftade till bättre övervakning av inrättande, utveckling och finansiering av 
gemenskapsorganen. Omfattningen av de budgetpunkter som finns för att finansiera 
decentraliserade organ ökade med mer än 20 procent, och budgeten för Frontex 
fördubblades, i enlighet med parlamentets önskemål. 
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Rubrik 5 ”Administrativa utgifter” ökade med 4,4 procent, främst på grund av 
utvidgningsrelaterade behov. Den så kallade “utvärderingsrapporten” (”screening 
report”) om kommissionens personal som Europaparlamentet efterlyste 2006 lades 
fram i april 2007. 
Det bör framhållas att budgeten för 2008 var den första budgeten där utgifterna med 
koppling till tillväxt och sysselsättning (rubrik 1: 44,9 procent i budgeten för 2008) 
var större än utgifterna med koppling till jordbruk (rubrik 2: 42,6 procent i 
budgeten för 2008), dvs. ett år tidigare än vad som förutsetts i den fleråriga 
budgetramen, och t.o.m. innan extraanslagen för Galileo i rubrik 1a räknats med. 
Samtidigt som anslagen under rubrik 2 minskade jämfört med 2007, med en 
förändring mot utgifter för landsbygdsutveckling, ökade anslagen under rubrik 1 
kraftigt. Frågan om medlemsstaternas årliga sammanfattningar inom ramen för delad 
förvaltning väcktes också under budgetförfarandet.  
Parlamentets ville skapa en resultatorienterad budget. Genomförandet av 
verksamhetsbaserad budgetering diskuterades och analyserades av 
budgetmyndighetens båda grenar. Studier påbörjades av parlamentet och 
kommissionen, och ett initiativbetänkande antogs av parlamentet i mars 2009. 
2008 togs flexibilitetsinstrumentet i anspråk för rubrik 1a (Galileo) och Gusp för 
sammanlagt 270 miljoner EUR. Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter togs i anspråk för fem länder (Italien, Malta, Portugal, 
Spanien och Litauen) för 49 miljoner EUR. Ett belopp på 281 miljoner EUR från 
Solidaritetsfonden anslogs till Storbritannien, Grekland, Slovenien, Frankrike och 
Cypern. 
 

PARLAMENTETS EGEN BUDGET 
När det gäller parlamentets egen budget beslutade man att införa ett pilotprojekt som 
ger ledamöterna möjlighet att få enskild tolkning. I Europaparlamentets budget 
bekräftades parlamentets önskan att uppfylla miljönormerna (EMAS-certifiering) och 
parlamentets förvaltning uppmanades at synda på detta arbete (vilket senare har 
slutförts). Beslut om budgetbestämmelserna fick vänta i avvaktan på antagande av 
en rättslig grund för finansiering av europeiska politiska stiftelser. Två nya 
generaldirektorat inrättades, och man enades om att anslå medel i budgeten för att 
förstärka de tjänster som ledamöterna erbjuds. 
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BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2009 
Föredragande: Jutta Haug (Avsnitt III – Kommissionen) 

Janusz Lewandowski (Övriga avsnitt - övriga institutioner) 
 

Budgetförfarandet för 2009 var det sista som antogs under Europaparlamentets 
sjätte valperiod.  Budgeten för 2009 fastställdes till 133 846 miljoner EUR i 
åtaganden och 116 096 miljoner EUR i betalningar (1,03 procent respektive 0,89 
procent av EU:s BNI, dvs. 3 187 respektive 8 084 miljoner EUR under de tak som 
fastställts för den fleråriga budgetramen). 
Bland de huvudsakliga ärenden som togs upp under förhandlingarna ingick 
traditionellt viktiga frågor för parlamentet, såsom små marginaler inom rubrik 4, 
betalningsnivåerna och budgetgenomförandet av sammanhållningspolitiken. Nya 
finansieringsbehov togs också upp, såsom den nya livsmedelsmekanismen och 
återhämtningsplanen för Europa som syftar till mildra den ekonomiska nedgången. 
Europaparlamentet betonade även att det behövdes tillräckliga resurser för dess 
prioriteringar, till exempel klimatförändringen, konkurrenskraft för tillväxt och 
sysselsättning och en gemensam invandringspolitik. 
Europaparlamentet kritiserade eftertryckligen det preliminära budgetförslaget på 
grund av de låga betalningsnivåerna uttryckt i procent av BNI. Det hade aldrig 
förekommit en så stor minskning av betalningsnivån som den 3-procentiga 
sänkningen mellan budgeten för 2008 budget, som parlamentet antog i december 
2007, och det preliminära budgetförslaget för 2009. Dessa minskningar påverkade 
huvudsakligen sammanhållningspolitiken, men också rubrikerna för 
medborgarskap och externa åtgärder. Efter rådets minskningar höjde 
Europaparlamentet nivån för samtliga rubriker så att de låg över nivån i det 
preliminära budgetförslaget. Rubrikerna 1 och 3 fick det mesta av de ytterligare 
betalningar som föreslagits. 
Avslutningsvis ökade betalningsbemyndiganden i budgeten för 2009 marginellt 
jämfört med den slutliga budgeten för 2008 (inbegripet de ändringsbudgetar som 
antogs under 2008). Som en förutsättning för att godkänna budgeten begärde 
Europaparlamentet att genomförandet av strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden skulle påskyndas och förenklas. Detta formaliserades 
genom en gemensam förklaring om genomförandet av sammanhållningspolitiken, 
och man begärde att lämpliga politiska och tekniska uppföljningsåtgärder skulle tas 
fram. Europaparlamentet och rådet uppmanade även kommissionen att snabbt 
bedöma de mest kritiska delarna av förvaltnings- och kontrollsystemen så att de 
preliminära betalningarna kan inledas. Europaparlamentet uttryckte dessutom, i ett 
eget uttalande, sin oro över den låga nivån för budgetgenomförandet och 
betalningarna för sammanhållningspolitiken, vilket innebär att man inte kan möta de 
utmaningar som EU står inför, särskilt inom ramen för den ekonomiska krisen.  
När det gäller EU:s bidrag till återhämtningsplanen för Europa, som uppgick till 
ungefär 30 miljarder EUR, stödde Europaparlamentet en översyn av den fleråriga 
budgetramen som innebar att ekonomin ytterligare stimuleras med 5 miljarder EUR 
(som ska finansieras med outnyttjade medel). Dessa medel avsattes för 
energiprojekt under rubrik 1. Under rubrik 2 avsattes medlen för tillgång till 
bredbandsinternet på landsbygden samt för att förstärka verksamheten i anslutning 
till de ”nya utmaningar” som fastställts inom ramen för jordbrukspolitikens 
”hälsokontroll”.  Man nådde en överenskommelse i denna fråga vid trepartsmötet i 
april 2009. 
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När det gäller rubrik 4 medgav kommissionen att EU:s kapacitet att möta 
oförutsedda kriser var ganska begränsad, och åtog sig att göra en övergripande 
bedömning av situationen inom rubrik 4, vilket parlamentet har begärt. Denna 
bedömningsrapport föväntas bli klar i september 2009.  
Europaparlamentet nådde en överenskommelse om finansieringen av 
livsmedelsmekanismen, för att att snabbt hantera de kraftigt stigande priserna i 
utvecklingsländerna. Man kom fram till en lösning för att finansiera 
livsmedelsmekanismen under rubrik 4 i stället för rubrik 2. Man beslutade att anslå 
ett belopp på 1 miljard EUR under en treårsperiod (2008–2010) och, för att inte 
äventyra befintliga åtgärder och prioriteringar, finansiera detta anslag genom 
reserven för katastrofbistånd, en ökning av biståndets tak för 2008 genom en 
anpassning av det interinstitutionella avtalet, utnyttjandet av flexibilitetsinstrumentet 
och en omfördelning av det icke-programmerade beloppet inom stabilitetsinstrument. 
I en gemensam förklaring om livsmedelsmekanismen uppmanades kommissionen 
också att garantera att denna är samordnad med och kompletterar Europeiska 
utvecklingsfonden (EUF). 
När det gäller organen krävdes i ett gemensamt uttalande att det omedelbart skulle 
inrättas en interinstitutionell arbetsgrupp, vilken slutligen inrättades i december 
2008. 

Parlamentet beslutade att i högre grad synliggöra vissa EU-åtgärder, genom att 
inrätta särskilda budgetposter för klimatförändringar, Small business act, Georgien, 
EU:s Östersjöstrategi och anpassningen av fiskeflottan till bränsleprisökningen. 

Kommissionens administration meddelades dessutom i ett tidigt skede om 
parlamentets avsikter när det gäller pilotprojekt och förberedande åtgärder, så att 
beslut om dessa ska kunna fattas i tid på ett smidigare sätt. 

 

PARLAMENTETS EGEN BUDGET 
När det gäller Europaparlamentets egen budget anpassades budgeten under 2009 
till viktiga ändringar av bestämmelserna, dvs. införandet av en ledamotsstadga, den 
nya ordningen för parlamentsledamöternas assistenter och annulleringen av anslag 
som ursprungligen var avsedda för att finansiera vissa bestämmelser i 
Lissabonfördraget.  Man tog också hänsyn till valet 2009, särskilt när det gäller 
kommunikationsområdet. Ett pilotprojekt om ”bättre samarbete” mellan 
budgetutskottet och parlamentets presidium inleddes. Man presenterade också för 
första gången en övergripande (”analytisk”) översikt över personalsituationen, vilket 
budgetutskottet begärt, som en utgångspunkt för diskussionerna. 
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ANNEX 1 
 

FIGURES OF THE ANNUAL BUDGETS 
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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 (VERKSAMHETSBASERAD BUDGETERING) / ABM 
(VERKSAMHETSBASERAD FÖRVALTNING) 

Syftet med verksamhetsbaserad budgetering (Activity-based budgeting (ABB)) är att införa 
ett budgetkoncept inriktat på resultat, och att ha tydliga ramar för att återspegla 
kommissionens politiska prioriteringar och mål.  
ABB är ett integrerat verktyg för budgetförvaltning och finansiell förvaltning, baserat på 
verksamheter som är nära kopplade till kommissionens politiska prioriteringar och mål. Medel 
fördelas och förvaltas enligt på förhand fastställda politiska prioriteringar. Det finns ca 270 
verksamheter som är indelade i 31 politikområden. 
Enligt kommissionen syftar verksamhetsbaserad förvaltning (Activity Based Management 
(ABM)) till att fatta beslut om politiska prioriteringar och därtill kopplade resursbehov, på varje 
nivå i orgaisationen. Detta gör att resurser kan anslås till politiska prioriteringar och, omvänt, 
att man vid beslut om politiska prioriteringar är fullständigt informerad om de motsvarande 
resursbehoven. ABM omfattar strategisk planering och budgetering, operativ planering och 
styrning, övervakning och rapportering, utvärdering och internrevision. Det instrument som 
behövs för att sammanföra alla dessa element på ett sammanhängande och systematiskt sätt 
är den strategiska planerings-och rapporteringscykeln (SPP). 
 

GEMENSKAPSORGAN 

EU:s organ är enheter som är juridiska personer och till vilka behörighet att genomföra 
budgeten kan delegeras under bestämda villkor. De är föremål för särskilt beviljande av 
ansvarsfrihet från den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens sida. Det finns huvudsakligen 
två typer av organ. 
Genomförandeorganen är gemenskapsrättsliga juridiska personer som är inrättade genom ett 
beslut av kommissionen och till vilka befogenhet kan delegeras att genomföra hela eller delar 
av gemenskapsprogram eller gemenskapsprojekt för kommissionens räkning och på dess 
ansvar i enlighet med rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002. 
Till skillnad från genomförandeorgan står decentraliserade (eller reglerande eller traditionella) 
organ inte under direkt kontroll av kommissionen, utan av medlemsstaterna via styrelsen. Ett 
decentraliserat gemenskapsorgan är en juridisk person. Det inrättas genom en 
sekundärrättsakt för att genomföra särskilda tekniska, vetenskapliga eller styrande uppgifter, 
vilka specificeras i den berörda gemenskapsrättsakten. För närvarande finns det ca 20 
traditionella organ. 
 

ÅRLIGA SAMMANFATTNINGAR 

Årliga sammanfattningar hör samman med sammanhållningspolitiken (strukturfonderna och 
sammanhållningsfonden) och med jordbrukspolitiken. Enligt artikel 274 i EG-fördraget är det 
kommissionen som ansvarar för budgetens genomförande, medan ca 80 procent av de totala 
utgifterna (jordbruksutgifterna och strukturstödet) sköts av medlemsstaternas administrationer 
(den s.k. delade förvaltningen). Det rättsliga kravet (det interinstitutionella avtalet och 
budgetförordningen) på medlemsstaterna att varje år på lämplig nationell nivå göra en årlig 
sammanfattning av de tillgängliga revisionerna och förklaringarna syftar till att förbättra 
förvaltnings- och kontrollsystemen samt att förstärka medlemsstaternas ansvarstagande. 
Årliga sammanfattningar presenterades för första gången den 15 februari 2008 (för 2007). 
Nationella förvaltningsförklaringar, som förordas av Europaparlamentet, är däremot 
fortfarande frivilliga initiativ från medlemsstaterna. 
 

REFORMEN AV DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN 

Det första målet för den gemensama jordbrukspolitiken som introducerades 1962, var att 
garantera livsmedelsförsörjningen genom en politik som stöttade priserna och en obegränsad 
uppköpsgaranti.  
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När den gemensamma jordbrukspolitiken började ge allt större överskott gjordes flera 
reformer, med början 1988. Reformen 1992 var en vändpunkt, och ersatte ett system av 
skydd genom prisgarantier med ett system av kompensation för inkomstbortfall. 
Reformen 2003 införde nya principer, såsom 
– frikopplingen av stöd från produktionsvolymen (visst stöd gavs i form av ett bestämt 
engångsbelopp), 
–  tvärvillkor, som gjorde engångsutbetalningen beroende av en hel rad kriterier avseende 
miljön, folkhälsan, djurens välbefinnande, etc., 
– modulering, som gjorde det möjligt att föra över finansiering från den gemensamma 
jordbrukspolitikens första pelare (marknadspolitik och stöd) till den andra pelaren 
(landsbygdsutveckling),  
– en mekanism för finansiell disciplin (med ett tak för marknadsstödsutgifterna och 
direktstödet mellan 2007 och 2013). 
Den 20 november 2008 kom EU:s jordbruksministrar fram till en politisk överenskommelse 
om en ”hälsoundersökning” av den gemensamma jordbrukspolitiken. Bland en lång rad 
åtgärder innebär överenskommelsen att arealuttag av jordbruksmark upphör, mjölkkvoterna 
gradvis ökas tills de slutligen avskaffas 2015, marknadsinterventionerna omvandlas till ett 
verkligt skyddsnät och moduleringen ökar. 
 

GUSP: DEN GEMENSAMMA UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN 

Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) etablerades som Europeiska 
unionens andra pelare och lyder under avdelning V i fördraget om Europeiska unionen (EU) 
som undertecknades 1992 i Maastricht.  Ett antal viktiga ändringar infördes i 
Amsterdamfördraget som trädde i kraft 1999, och sedan dess har Gusp utvecklats på många 
sätt. Man har beslutat att utveckla en europeisk säkerhets- och försvarspolitik (ESFP) inom 
ramen för Gusp. Vid Europeiska rådets möte i Laeken den 14–15 december 2001 antogs en 
förklaring om den operativa förmågan hos ESPF, där man officiellt erkände att unionen 
numera kan genomföra vissa krishanteringsoperationer. 
I artikel 21 i Amsterdamfördraget uppmanas ordförandeskapet att höra parlamentet om de 
viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller Gusp. 
Europaparlamentet får ställa frågor eller avge rekommendationer till rådet. 
Enligt det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999  måste medlemsstaterna årligen 
utarbeta ett rådsdokument om de viktigaste aspekterna och de grundläggande 
valmöjligheterna när det gäller Gusp, inklusive de finansiella konsekvenserna för Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget. Parlamentet ger rådet ett direkt gensvar genom sitt årliga 
betänkande och sin årliga resolution om Gusp. Denna politiska dialog har kompletterats av 
gemensamma samrådsmöten minst fem gånger per år, vilket nämns i artikel 43 i det 
interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.  
Dessutom infördes genom artikel 42 i det inteinstitutionella avtalet följande indelning av 
kostnaderna för Gusp: 
– krishantering, konfliktförebyggande, konfliktlösning och stabiliserande insatser, övervakning 
och genomförande av freds- och säkerhetsprocesser, 
– icke-spridning och nedrustning, 
– nödåtgärder, 
– förberedande åtgärder och uppföljningsåtgärder, 
– EU:s särskilda representanter. 
Där anges också ett särskilt tak för Gusp (1 740 miljoner EUR under 2007–2013), med 
utgifter i samband med nödåtgärder begränsade till 20 procent av detta belopp under 
perioden. 
 

DEN NYA EUROPEISKA GRANNSKAPSPOLITIKEN 
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Den europeiska grannskapspolitiken syftar till att etablera särskilda förbindelser med 
grannländerna i östra Europa, södra Medelhavsområdet och södra Kaukasus, för vilka 
anslutning till unionen inte är förutsedd. 
Grannskapspolitiken inriktar sig på att främja demokrati, frihet, välstånd, säkerhet och 
stabilitet, samtidigt som man bygger på de redan existerande förbindelsena med olika länder. 
Politiken genomförs via bilaterala handlingsplaner, partnerskaps- och samarbetsavtal samt 
associeringsavtal mellan EU och Medelhavsländerna. 
Grannländerna drar fördel av ekonomiskt och tekniskt stöd, huvudsakligen via Europeiska 
grannskaps- och partnerskapsinstrumentet under perioden 2007–2013 (vilket ersätter 
programmen Tacis och Meda från 2000 till 2006, men fortfarande som ett centralt element 
behåller differentieringen mellan EU:s östra och södra grannskap). 
Parlamentet rådfrågas inte under något stadium av handlingsplanernas förberedelse. 
Parlamentet kan dock utöva inflytande genom sin vidsträckta lagstiftande, budgetmässiga och 
kontrollerande behörighet.  
 

EUROPEISKA UNGDOMSPAKTEN 

Europeiska ungdomspakten är ett politiskt instrument som antogs av Europeiska rådet i mars 
2005 som en del av den reviderade Lissabonstrategin som syftar till att göra Europa till den 
mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomin i världen.  
Ungdomspakten innebär ett mer enhetligt och konsekvent angreppssätt när det gäller 
ungdomsfrågor och arbetet för att alla ungdomar ska delta i utbildning, sysselsättning och 
samhällsliv. Detta var första gången som ungdomspolitiken gjordes så synlig på EU-nivå. 
 

GALILEO OCH EUROPEISKA TEKNISKA INSTITUTET  

Galileo är Europas initiativ till ett världsomspännande satellitnavigeringssystem som ska ge 
en mycket exakt, global positionsbestämning under civil kontroll. Samtidigt som Galileo 
erbjuder egna navigerings- och positionsbestämningstjänster, ska man samtidigt vara 
kompatibel med de två andra globala satellitnavigerinssystemen GPS och Glonass. Det fullt 
utvecklade Galileosystemet kommer att bestå av 30 satelliter med tillhörande 
markinfrastruktur. 
Detta projekt, som sjösattes 2000, bestod av tre delar där den första skulle finansieras av 
offentliga medel och den andra och tredje delen (byggande och utveckling) skulle finansieras 
av ett privat konsortium. Projektet höll på att misslyckas, eftersom förhandlingarna om 
koncessioner till den privata sektorn visade sig resultatlösa i början av 2007. 
För att rädda projektet beslutade Europaparlamentet och rådet i november 2007 att finansiera 
utvecklingen helt och hållet med EU-medel med ett belopp på 3,4 miljarder EUR, vilket gav ett 
underskott på 2,4 miljarder EUR. Europas system för satellitnavigering, Galileo, bör tas i drift 
senast 2013. Kompromissen innebar att beslutet om offentlig-privata partnerskap sköts fram 
till exploateringsfasen efter 2013.  
Syftet med Europeiska tekniska intitutet är att utvidga och utnyttja kapaciteten och 
förmågan till innovation hos aktörer från den högre utbildningen, forskningen, affärslivet och 
entreprenörssektorn inom och utanför EU genom att upprätta tätt integrerade kunskaps- och 
innovationsgrupper. 
Totalt är 3,7 miljarder EUR anslagna för Galileo och Europeiska tekniska intitutet inom den 
fleråriga budgetramen fram till slutet av 2013. Europeiska tekniska intitutet kommer också att 
finansieras i sin helhet av gemenskapen. 
 

LISSABON- OCH GÖTEBORGSSTRATEGIERNA 

Lissabonstrategin lanserades vid Europeiska rådets möte i mars 2000. Dess mål var att 
senast 2010 ha gjort unionen till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska 
kunskapsbaserade ekonomi, som kan åstadkomma uthållig ekonomisk tillväxt med fler och 
bättre arbeten samt större social sammanhållning. Ett ytterligare mål – hållbar miljö – lades till 
under toppmötet i Göteborg i juni 2001. 
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Lissabonstrategin består av tre pelare: 
– en ekonomisk pelare där övergången till en konkurrenskraftig, kunskapsbaserad ekonomi 
förbereds, 
– en social pelare i syfte att modernisera den europeiska sociala modellen genom 
investeringar i humankapital och kamp mot socialt utanförskap, 
– en miljöpelare, som lades till vid Europeiska rådets möte i Göteborg. 
En förteckning över målsättningar har upprättats. Eftersom behörigheten i stor utsträckning 
ligger hos medlemsstaterna, har man infört en öppen samordningsmetod med nationella 
handlingsplaner. 
En halvtidsöversyn som genomfördes 2005 underströk att resultaten var blygsamma. 
Lissabonstrategin lanserades på nytt och koncentrerades igen på att åstadkomma en 
starkare och stabilare tillväxt och skapa fler och bättre arbetstillfällen. Samordningsprocessen 
har också förenklats genom integrerade riktlinjer för tillväxt och sysselsättning.  
 

DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN 2007-2013   

 Se del 2 för Teknisk justering av budgetplanen, Rubriker och instrument för ökad 
flexibilitet, såsom flexibilitetsinstrumentet, solidaritetsfonden och reserven för 
katastrofhjälp   
 

PEACE II-PROGRAMMET FÖR NORDIRLAND 

Peace II-programmet syftar till att konsolidera fredsprocessen i Nordirland genom att 
kanalisera finansiering under mål 1 i strukturfonderna (2000–2006) som främjar utveckling 
och strukturell anpassning i regioner där utvecklingen släpar efter, dvs. där BNP per person 
är 75 procent eller lägre jämfört med genomsnittet för Europeiska unionen. 

Liksom föregångaren Peace I (1995–1999) syftar programmet till att uppmuntra utvecklingen 
mot ett fredligt, stabilt samhälle och underlätta försoning i regionen. 
 

PILOTPROJEKT OCH FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER 

I artikel 49.6 i budgetförordningen definieras pilotprojekt och förberedande åtgärder på 
följande sätt:  
– Pilotprojekt är av experimentell karaktär och syftar till att kontrollera om en åtgärd är 
genomförbar och ändamålsenlig. Därtill hörande åtagandebemyndiganden får tas upp i 
budgeten för högst två på varandra följande budgetår.  
– Förberedande åtgärder inom fördragens tillämpningsområde är avsedda att förbereda 
förslag till framtida åtgärder. Därtill hörande åtagandebemyndiganden kan endast tas upp i 
budgeten för maximalt tre på varandra följande budgetår. 
Det krävs också att en utvärdering av redan pågående projekt/åtgärder och en redogörelse 
för den planerade uppföljningen ingår i det preliminära budgetförslaget. 

I det interinstitutionella avtalet sägs att när kommissionen lägger fram det preliminära 
budgetförslaget ska man ta hänsyn till ”möjligheterna att ta nya politiska initiativ genom 
pilotåtgärder eller förberedande åtgärder”. Där begränsas de totala anslagen för pilotprojekt 
till 40 miljoner EUR per budgetår och beloppet för förberedande åtgärder till 50 miljoner EUR 
för nya åtgärder. Åtagandena för samtliga åtgärder får uppgå till maximalt 100 miljoner EUR. 
 

UTESTÅENDE ÅTAGANDEN (RAL) 

RAL är en fransk förkortning av “reste à liquider” och syftar på budgetåtaganden som återstår 
att utnyttja/spendera. I tekniskt hänseende rör det sig om anslag för vilka ett åtagande har 
gjorts men som ännu inte betalats ut. De uppstår vanligen genom sådana anslag som 
budgeterats för fleråriga åtgärder. Man bör skilja på normala utestående åtaganden och 
onormala utestående åtaganden. 
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VALUTA FÖR PENGARNA 

Valuta för pengarna kan definieras som förhållandet mellan vad någonting, t.ex. en produkt 
eller en offentlig instats, är värd och det belopp som spenderas på densamma. 
Inom Europaparlamentet var begreppet ”valuta för pengarna” ett innovativt element i 
budgetförfarandet för 2007, med syftet att garantera bättre utvärderingar av EU:s program och 
noggrannare övervakning av budgetens genomförande, i linje med parlamentets prioriteringar 
och institutionella behörighet. Man har kommit överens med kommissionen om ett 
gemensamt uttalande om ett korrekt budgetgenomförande, vari betonas att det övergripande 
målet för detta angreppssätt dels är att ge de europeiska medborgarna bättre valuta för 
pengarna, dels att svara upp mot de utmaningar som EU står inför genom bästa möjliga 
tilldelning av medel. Det är också kopplat till den verksamhetsbaserade förvaltningen (se 
ovan) som införts för att erbjuda en fullständig översikt över resultat och kostnader för olika 
politikområden, inbegripet både driftsutgifter och administrativa utgifter. 
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