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DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME

Der har til dato været fem flerårige finansielle rammer (FFR). Lissabontraktaten ændrede
FFR fra en interinstitutionel aftale til en juridisk bindende retsakt. En FFR fastlægges for
en periode på mindst fem år og skal sikre en velordnet udvikling i Unionens udgifter inden
for rammerne af dens egne indtægter og fastsætte bestemmelser, som Unionens årlige budget
skal overholde, hvorved der etableres en hjørnesten i den finansielle disciplin.

RETSGRUNDLAG

— artikel 312 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

— Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af
den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[1]

— den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig
økonomisk forvaltning[2].

BAGGRUND

I 1980'erne opstod der et klima præget af konflikt i forbindelserne mellem institutionerne på
grund af et voksende misforhold mellem ressourcer og behov. Begrebet flerårigt finansielt
overslag blev udviklet som et forsøg på at mindske konflikterne, fremme budgetdisciplinen
og forbedre gennemførelsen gennem bedre planlægning. Den første interinstitutionelle aftale
(IIA) blev indgået i 1988. Den indeholdt de finansielle overslag for perioden 1988-1992 og blev
også kendt som Delors I-pakken, der havde til formål at frigøre de nødvendige ressourcer til
den budgetmæssige gennemførelse af den europæiske fælles akt. Den 29. oktober 1993 blev
der indgået en ny IIA sammen med de finansielle overslag for perioden 1993-1999, Delors II-
pakken, som betød, at strukturfondene kunne fordobles, og at loftet over egne indtægter kunne
hæves (1.5.1). Den tredje IIA indeholdt de finansielle overslag for perioden 2000-2006, også
kaldet Agenda 2000, og blev undertegnet den 6. maj 1999, og en af de største udfordringer i
den forbindelse var at sikre de nødvendige midler til at finansiere udvidelsen (6.3.1) med. Den
fjerde IIA, der dækkede perioden 2007-2013, blev indgået den 17. maj 2006.
Lissabontraktaten ændrede den flerårige finansielle ramme fra en interinstitutionel aftale til en
juridisk bindende retsakt. Ud over at FFR skal fastlægge »de årlige lofter for bevillinger til
forpligtelser for hver enkelt udgiftskategori og det årlige loft for bevillinger til betalinger«,
anføres det i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), at FFR ligeledes
»omfatter alle andre bestemmelser, der kan medvirke til en problemfri afvikling af den årlige
budgetprocedure«. FFR-forordningen ledsages af en ny IIA om budgetdisciplin, samarbejde på
budgetområdet og forsvarlig økonomisk forvaltning. Den femte og nuværende FFR, der dækker

[1]EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
[2]EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_1.5.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_6.3.1.pdf
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perioden 2014-2020, blev vedtaget den 2. december 2013. Den nuværende FFR er den første,
der skal vedtages i henhold til de nye bestemmelser i Lissabontraktaten, ifølge hvilken Rådet
efter en særlig lovgivningsprocedure med enstemmighed vedtager FFR-forordningen efter at
have opnået Europa-Parlamentets godkendelse.

DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME 2014-2020

I sit ændrede forslag af 6. juli 2012 foreslog Kommissionen for perioden 2014-2020 at øge
loftet for forpligtelsesbevillinger til 1 033 mia. EUR (1,08 % af EU's bruttonationalindkomst
(BNI)) og loftet for betalingsbevillinger til 988 mia. EUR (1,03 % af EU's BNI). I lyset af det
aktuelle økonomiske klima nåede formændene for hhv. Kommissionen, Europa-Parlamentet og
Rådet den 27. juni 2013 til enighed om en politisk aftale om en FFR-pakke, hvori det generelle
loft for forpligtelsesbevillinger blev sænket til 960 mia. EUR (1,00 % af EU's BNI) og for
betalingsbevillinger til 908 mia. EUR (0,95 % af EU's BNI). I sin beslutning af 3. juli 2013
om den politiske aftale om FFR 2014-2020 mindede Parlamentet om, at vedtagelsen af FFR-
forordningen og den nye IIA hang sammen med både vedtagelse af de ændringsbudgetter, der er
nødvendige for at stille ekstra betalingsbevillinger til rådighed i regnskabsåret 2013, en politisk
aftale om retsgrundlaget for relevante flerårige programmer og om nedsættelsen af en gruppe
på højt plan vedrørende egne indtægter.
Da disse betingelser var blevet opfyldt, godkendte Parlamentet den 19. november 2013 udkastet
til forordning, og Rådet vedtog den 2. december 2013 FFR-forordningen (Rådets forordning
(EU, Euratom) nr. 1311/2013) for 2014-2020. Den 21. april 2015 blev Rådets forordning
(EU, Euratom) nr. 1311/2013 ændret ved Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/623, som
overførte uudnyttede forpligtelsesbevillinger for 2014 (mere end 21. mia. EUR i løbende priser)
til efterfølgende år (2015, 2016 og 2017) for underudgiftsområde 1b, udgiftsområde 2 og
udgiftsområde 3.
Ifølge FFR-forordningens artikel 6, stk. 1, foretager Kommissionen hvert år forud for
budgetproceduren for år n+1 en teknisk justering af FFR på grundlag af udviklingen i EU's BNI
og priserne og underretter Parlamentet og Rådet om resultaterne.
Kommissionen vedtog den 30. juni 2016 den tekniske justering af FFR for 2017 på grundlag
af udviklingen i EU's BNI og af finansieringsrammen for samhørighedspolitikken. Resultatet
af denne tekniske justering er, at de samlede forpligtelsesbevillinger (155 631 mio. EUR) er på
1,04 % af EU's BNI og de samlede betalingsbevillinger (142 906 mio. EUR) på 0,95 % af EU's
BNI. BNI for 2017 udgør 14 989 356 mio. EUR i løbende priser for EU28.

Den flerårige finansielle ramme (EU28) justeret for 2017 (mio. EUR i løbende priser)

FORPLIGTELSES-
BEVILLINGER 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I alt

2014-2020
1. Intelligent og inklusiv
vækst 52 756 77 986 69 304 73 512 76 420 79 924 83 661 513 563

2. Bæredygtig vækst:
naturressourcer 49 857 64 692 64 262 60 191 60 267 60 344 60 421 420 034

heraf markedsrelaterede
udgifter og direkte betalinger 43 779 44 190 43 951 44 146 44 163 44 241 44 264 308 734

3. Sikkerhed og borgerskab 1 737 2 456 2 546 2 578 2 656 2 801 2 951 17 725
4. Et Globalt Europa 8 335 8 749 9 143 9 432 9 825 10 268 10 510 66 262
5. Administration 8 721 9 076 9 483 9 918 10 346 10 786 11 254 69 584
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heraf institutionernes
administrative udgifter 7 056 7 351 7 379 8 007 8 360 8 700 9 071 56 224

6. Kompensationer 29 0 0 0 0 0 0 29
FORPLIGTELSESBEVILLINGER
I ALT 121 435 162 959 154 738 155 631 159 514 164 123 168 979 1 087 197

i procent af BNI 0,90 % 1,17 % 1,05 % 1,04 % 1,04 % 1,04 % 1,03 % 1,04 %
BETALINGSBEVILLINGER
I ALT 135 762 140 719 144 685 142 906 149 713 154 286 157 358 1 025 429

i procent af BNI 1,01 % 1,02 % 0,98 % 0,95 % 0,97 % 0,97 % 0,96 % 0,98 %
Disponibel margen 0,22 % 0,21 % 0,25 % 0,28 % 0,26 % 0,26 % 0,27 % 0,25 %
Loft for egne indtægter i
procent af BNI 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 %

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

A. FFR 2014-2020
I juli 2010 nedsatte Parlamentet et særligt udvalg om politikudfordringer og budgetmidler i en
bæredygtig Europæisk Union efter 2013 (SURE), som skulle udarbejde en betænkning om den
næste FFR, inden Kommissionen fremlagde sine forslag. På grundlag af SURE-betænkningen
vedtog Parlamentet den 8. juni 2011 en beslutning med titlen »investering i fremtiden: en ny
flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa«.
I sin beslutning af 3. juli 2013 bekræftede Parlamentet politisk den aftale om FFR 2014-2020,
som formændene for hhv. Parlamentet, Rådet og Kommissionen var nået til enighed om efter en
række intense forhandlinger, og den 19. november 2013 godkendte Parlamentet så retligt FFR-
pakken og sikrede dermed:
— fleksibilitet for forpligtelser og betalinger på tværs af udgiftsområder og år med henblik på

at kunne gøre brug af de fulde beløb, der er afsat til perioden 2014-2020

— en obligatorisk revisionsklausul, der gør det muligt at revurdere de budgetmæssige behov i
FFR-perioden og om nødvendigt at foretage en tilpasning heraf, hvilket giver det nyvalgte
Parlament mulighed for at udføre sin funktion, og en forpligtelse til at tage varigheden
af kommende FFR'er op til overvejelse; en klar forståelse af, hvad der er en bæredygtig
metode og en tidsplan for indførelse af en egentlig ordning med egne indtægter for EU

— øget fleksibilitet med henblik på bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden og styrkelse af
forskningen, uden at der foretages nedskæringer i midler til andre programmer[3]

— øget fleksibilitet til at yde hjælp via Solidaritetsfonden i tilfælde af større katastrofer

— øremærkning af midler til de storstilede projekter ITER, Galileo og Copernicus for at
beskytte andre programmer i tilfælde af bevillingsoverskridelser

— enhed og gennemsigtighed i budgettet til sikring af, at borgerne informeres fuldt ud om
alle udgifter og indtægter, der hidrører fra beslutninger, der er truffet af eller på vegne af
EU's borgere, samt passende parlamentarisk kontrol.

[3]2 543 mio. EUR (i 2011-priser) kan fremrykkes (dvs. anvendes hurtigere i 2014 og 2015) til følgende
programmer: ungdomsbeskæftigelsesinitiativet: 2 143 mio. EUR, Horisont 2020: 200 mio. EUR, Erasmus:
150 mio. EUR og COSME: 50 mio. EUR.
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B. Midtvejsgennemgang/-revision af FFR 2014-2020
En midtvejsrevision var en af Parlamentets forudsætninger for at acceptere FFR 2014-2020. Den
14. september 2016 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse om midtvejsgennemgangen
af FFR 2014-2020, som blev ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag om revision af FFR-
forordningen (forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning nr. 1311/2013
om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020), hvori den opfordrede
Parlamentet og Rådet til hurtigt at vedtage det. Europa-Parlamentets Budgetudvalg (BUDG) var
ansvarlig for at bane vejen for Parlamentets forhandlingsmandat for så vidt angår revisionen
af FFR, og det indledte sine forberedelser i god tid i forvejen. Den 29. juni 2016 forelagde det
en betænkning, som omfattede en vurdering af, hvordan de første år i FFR har fungeret, og
en vurdering af forventningerne til Kommissionens revision og til de centrale elementer i den
flerårige finansielle ramme efter 2020. Denne betænkning dannede grundlag for vedtagelsen af
Parlamentets beslutning af 6. juli 2016, som omfatter Parlamentets krav for den nuværende FFR
samt overvejelser med hensyn til den næste FFR. Den 26. oktober 2016 vedtog Parlamentet
med stort flertal en beslutning som opfølgning på Kommissionens forslag, som tog godt imod
Kommissionens foreslåede ændringer til FFR.
Endelig efter forhandlingerne og aftalen med Rådet den 7. marts 2017 om revision
af FFR 2014-2020 vedtog Parlamentet den 5. april 2017 en beslutning[4] om ændring
af FFR-forordningen. Hovedpunktet i aftalen er den yderligere støtte på 6 mia. EUR
(15 % omfordelinger, 85 % ikketildelte midler), som indgår den årlige budgetprocedure,
og som vil stillet til rådighed til migrationsrelaterede foranstaltninger (3,9 mia. EUR)
og beskæftigelse og vækst (2,1 mia. EUR, hvoraf 1,2 mia. EUR vil blive anvendt
til at styrke ungdomsbeskæftigelsesinitiativet). Styrkelsen af fleksibilitetsinstrumentet og
nødhjælpsreserven vil gøre det muligt lettere at overføre flere midler mellem budgetposter og
år, for at Unionen kan reagere på uforudsete hændelser og nye prioriteter.
Den særlige lovgivningsprocedure for vedtagelsen af FFR, som er fastsat i artikel 312 TEUF,
og som også blev anvendt på midtvejsrevisionen, kræver både enstemmighed i Rådet og
godkendelse fra Parlamentets side (med et flertal af dets medlemmer). Den reviderede FFR skal
stadig formelt vedtages af Rådet med enstemmighed.
Vera Milićević
05/2017

[4]Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. april 2017 om udkast til Rådets forordning om ændring
af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene
2014-2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 — 2016/0283(APP) — (Særlig lovgivningsprocedure — godkendelse)

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0283(APP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//EN&language=DA
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