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DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN

Hittills har det funnits fem fleråriga budgetramar: Genom Lissabonfördraget omvandlades
den fleråriga budgetramen från ett interinstitutionellt avtal till en rättsligt bindande akt.
Den fleråriga budgetramen som fastställs för en period på minst fem år måste säkerställa
en regelbunden utveckling av unionens utgifter inom gränserna för dess egna medel och
innehåller bestämmelser som unionens årliga budget måste följa, vilket därmed lägger
hörnstenen för finansiell disciplin.

RÄTTSLIG GRUND

— Artikel 312 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

— Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga
budgetramen för 2014–2020[1].

— Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet
och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk
förvaltning[2].

BAKGRUND

På 1980-talet ledde den ökande klyftan mellan resurser och behov till att en konfliktladdad
atmosfär uppstod mellan institutionerna. Konceptet om en flerårig budgetram utarbetades som
ett försök att minska denna konflikt samt förbättra budgetdisciplinen och budgetgenomförandet
genom bättre planering. Det första interinstitutionella avtalet ingicks 1988. Det innehöll
budgetplanen för 1988–1992, och kom att kallas Delors I-paketet. Syftet var att tillhandahålla
de budgetresurser som krävdes för att genomföra Europeiska enhetsakten. Den 29 oktober
1993 kom man överens om ett nytt interinstitutionellt avtal, tillsammans med en budgetplan
för perioden 1993–1999 (Delors II-paketet) vilket gjorde det möjligt att fördubbla anslagen till
strukturfonderna och höja taket för egna medel (se faktablad 1.5.1). Det tredje interinstitutionella
avtalet, om budgetplanen för 2000–2006, även kallad Agenda 2000, undertecknades den 6 maj
1999. Ett av de främsta målen för detta avtal var att säkerställa de resurser som krävdes för att
finansiera utvidgningen (se faktablad 6.3.1). Den 17 maj 2006 kom man överens om det fjärde
interinstitutionella avtalet, denna gång för perioden 2007–2013.
Genom Lissabonfördraget omvandlades den fleråriga budgetramen från ett interinstitutionellt
avtal till en rättsligt bindande akt. I EUF-fördraget anges att den fleråriga budgetramen ska
”fastställa beloppen för de årliga taken för anslag för åtaganden för varje utgiftskategori
och det årliga taket för anslag för betalningar”. I EUF-fördraget fastställs dessutom att den
fleråriga budgetramen även ska ”innehålla alla övriga bestämmelser som behövs för att det
årliga budgetförfarandet ska fungera väl”. Genom Lissabonfördraget omvandlades den fleråriga

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

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_1.5.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_6.3.1.pdf
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budgetramen från ett interinstitutionellt avtal till en rättsligt bindande akt. Den 2 december
2013 kom man överens om den femte fleråriga budgetramen, nu för perioden 2014–2020.
Den nuvarande fleråriga budgetramen var den första som antogs enligt Lissabonfördragets
bestämmelser, enligt vilka rådet, i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, måste anta
förordningen om den fleråriga budgetramen enhälligt, efter parlamentets godkännande.

DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN FÖR 2014–2020

I sitt ändrade förslag av den 6 juli 2012 föreslog kommissionen för perioden 2014–2020
att taket för åtagandebemyndiganden skulle höjas till 1 033 miljarder euro (1,08 % av EU:s
bruttonationalinkomst (BNI)) och taket för betalningsbemyndiganden till 988 miljarder euro
(1,03 % av EU:s BNI). I ljuset av det rådande ekonomiska klimatet nådde Europaparlamentets
talman och kommissionens och rådets ordförande den 27 juni 2013 en politisk överenskommelse
om ett paket som minskar taket för åtagandebemyndiganden till 960 miljarder euro (1,00 %
av EU:s BNI) och taket för betalningsbemyndiganden till 908 miljarder euro (0,95 % av EU:s
BNI). I sin resolution av den 3 juli 2013 om den politiska överenskommelsen om den fleråriga
budgetramen 2014–2020 påminde Europaparlamentet om att antagandet av förordningen om
den fleråriga budgetramen och det nya interinstitutionella avtalet var kopplat till antagandet
av de ändringsbudgetar som krävs för att få fram ytterligare betalningsbemyndiganden för
budgetåret 2013, till en politisk överenskommelse om de rättsliga grunderna för relevanta
fleråriga program, och till inrättandet av en högnivågrupp om egna medel.
När dessa tre villkor uppfylldes gav parlamentet den 19 november 2013 sitt godkännande
till förslaget till förordning. Därefter antog rådet den 2 december 2013 förordningen om den
fleråriga budgetramen för 2014–2020 (rådets förordning nr 1311/2013). Den 21 april 2015
ändrades förordning nr 1311/2013 genom rådets förordning nr 2015/623 som innebar att de
åtagandebemyndiganden som inte använts under 2014 (över 21 miljarder euro i löpande priser)
fördes över till påföljande år (2015, 2016 och 2017) för underrubrik 1b och rubrikerna 2 och 3.
Enligt artikel 6.1 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska kommissionen varje år, före
budgetförfarandet för budgetår n+1, göra en teknisk justering av den fleråriga budgetramen med
hänsyn till utvecklingen i EU:s BNI och priserna, och meddela resultatet till parlamentet och
rådet.
Den 30 juni 2016 antog kommissionen 2017 års tekniska justering för den fleråriga budgetramen
baserad på utvecklingen av EU:s BNI och på anpassningen av sammanhållningspolitikens
finansieringsramar. Med denna tekniska justering hamnar de totala åtagandebemyndigandena
(155 631 miljoner euro) på 1,04 % av EU:s BNI och totala betalningsbemyndiganden
(142 906 miljoner euro) på 0,95 % av EU:s BNI. BNI för 2017 har fastställts till
14 989 356 miljoner euro i löpande priser för EU28.

Den fleråriga budgetramen (EU28) efter justering för 2017 (miljoner euro, löpande priser)

ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt
2014-2020

1. Smart tillväxt för alla 52 756 7986 69 304 73 512 76 420 79 924 83 661 513 563
2. Hållbar tillväxt:
naturresurser 49 857 64 692 64 262 60 191 60 267 60 344 60 421 420 034

varav: marknadsutgifter och
direktstöd 43779 44 190 43 951 44 146 44 163 44 241 44 264 308 734

3. Säkerhet och
medborgarskap 1 737 2 456 2 546 2 578 2 656 2 801 2 951 17 725
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4. Europa i världen 8335 8 749 9 143 9 432 9 825 10 268 10 510 66 262
5. Förvaltning 8721 9 076 9 483 9 918 10 346 10 786 11 254 69 584
varav: institutionernas
administrativa utgifter 7056 7 351 7 379 8 007 8 360 8 700 9 071 56 224

6. Kompensationer 29 0 0 0 0 0 0 29
ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN
TOTALT 121435 162 959 154 738 155 631 159 514 164 123 168 979 1 087 197

i procent av BNI 0,90 % 1,17 % 1,05 % 1,04 % 1,04 % 1,04 % 1,03 % 1,04 %
BETALNINGSBEMYNDIGANDEN
TOTALT 135762 140 719 144 685 142 906 149 713 154 286 157 358 1 025 429

i procent av BNI 1,01 % 1.02 % 0.98 % 0.95 % 0.97 % 0.97 % 0.96 % 0.98 %
Marginal 0,22 % 0,21 % 0,25 % 0,28 % 0,26 % 0,26 % 0,27 % 0,25 %
Tak för egna medel i procent
av BNI 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 %

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

A. Den fleråriga budgetramen för 2014–2020
I juli 2010 inrättade parlamentet ett särskilt utskott för politiska utmaningar och budgetmedel
för ett hållbart EU efter 2013 (SURE) med uppgift att utarbeta ett betänkande om nästa fleråriga
budgetram för parlamentet innan kommissionen lade fram sina förslag. Med SURE-utskottets
betänkande som grund antog parlamentet den 8 juni 2011 en resolution Investering i framtiden:
en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla.
I sin resolution av den 3 juli 2013 gav parlamentet, före sitt rättsliga godkännande av paketet
om den fleråriga budgetramen den 19 november 2013, sin politiska bekräftelse till den
överenskommelse om den fleråriga budgetramen 2014–2020 som Europaparlamentets talman
och rådet och kommissionens ordförande nådde efter intensiva förhandlingsrundor och där
Europaparlamentet säkerställde
— flexibilitet för åtaganden och betalningar mellan rubriker och mellan budgetår så att de

belopp som avsatts för 2014–2020 kan utnyttjas i sin helhet,

— en obligatorisk översynsklausul som gör det möjligt att ompröva budgetbehoven under en
budgetramperiod och vid behov anpassa dem så att det nyvalda Europaparlamentet kan
fylla sin roll, och ett åtagande att se över varaktigheten för framtida budgetramar, ett klart
samförstånd om en bärkraftig metod och tidsplan för att inrätta ett verkligt system för egna
medel för EU,

— ökad flexibilitet för att bekämpa ungdomsarbetslöshet och stärka forskningen utan att
medlen för andra program minskas[3].

— ökad flexibilitet för att erbjuda hjälp vid större naturkatastrofer genom solidaritetsfonden,

— avgränsning av medlen för de storskaliga projekten Iter, Galileo och Copernicus för att
skydda andra program i händelse av kostnadsöverskridanden,

— principerna om budgetens enhet och transparens som säkerställer fullständig information
till medborgarna om alla utgifter och inkomster till följd av beslut som fattas av EU-
medborgarna eller i deras namn samt adekvat parlamentarisk kontroll.

[3]För följande program kan 2 543 miljoner euro (i 2011 års priser) tidigareläggas (dvs. spenderas snabbare
2014 och 2015): Ungdomssysselsättning: 2 143 miljoner euro. Horisont 2020: 200 miljoner euro Erasmus:
150 miljoner euro och Cosme 50 miljoner euro.



Faktablad om EU - 2017 4

B. Halvtidsöversyn/revidering av den fleråriga budgetramen för 2014–2020
En halvtidsrevidering var ett av parlamentets villkor för att acceptera den fleråriga
budgetramen 2014–2020. Den 14 september 2016 släppte kommissionen ett meddelande om
halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 2014–2020, åtföljd av ett lagstiftningsförslag
om en revidering av förordningen om den fleråriga budgetramen (förslag till rådets förordning
om ändring av förordning (EU) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020),
och uppmanade parlamentet och rådet att skyndsamt anta den. Parlamentets budgetutskott
(BUDG) var ansvarigt för att förbereda parlamentets förhandlingsmandat för denna revidering
och utskottet inledde sina förberedelser i mycket god tid. Den 29 juni 2016 lämnade utskottet
ett betänkande om bedömningen av de första åren av den fleråriga budgetramen, förväntningar
vad gäller kommissionens revidering och centrala delar av budgetramen efter 2020. Detta
betänkande låg till grund för antagandet av parlamentets resolution av den 6 juli 2016 som
innehåller parlamentets krav för den nuvarande fleråriga budgetramen och överväganden inför
nästa fleråriga budgetram. Den 26 oktober 2016 antog parlamentet med en stor majoritet en
uppföljningsresolution till kommissionens förslag där man välkomnade de ändringar av den
fleråriga budgetramen som kommissionen föreslagit.
Efter förhandlingarna och rådets överenskommelse av den 7 mars om revidering av den
fleråriga budgetramen för 2014–2020 antog parlamentet den 5 april 2017 en resolution[4] om
ändring av förordningen om den fleråriga budgetramen. Det viktigaste i överenskommelsen
är det extra stöd på 6 miljarder euro (15 % omfördelningar, 85 % icke tilldelade medel),
som kommer att bli föremål för det årliga budgetförfarandet och som kommer att göras
tillgängligt för migrationsåtgärder (3,9 miljarder euro) och jobb och tillväxt (2,1 miljarder euro,
varav 1,2 miljarder euro kommer att stärka Ungdomssysselsättningsinitiativet). Stärkningen av
flexibilitetsinstrumentet och Reserven för katastrofbistånd kommer göra det möjligt att lättare
skifta mer medel mellan budgetrubriker och budgetår, så att unionen kan reagera på oförutsedda
händelser och nya prioriteringar.
Det särskilda lagstiftningsförfarande för antagandet av den fleråriga budgetramen som anges
i artikel 312 i EUF-fördraget och som också tillämpas på halvtidsöversynen, kräver både
enhällighet i rådet och godkännande av parlamentet (för vilket det krävs en majoritet av dess
ledamöter). Den reviderade budgetramen behöver fortfarande antas formellt av rådet med
enhällighet.
Vera Milićević
05/2017

[4]Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 april 2017 om utkastet till rådets förordning om ändring av
förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014−2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 –
2016/0283(APP)) (Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)2017/2051(INI)).

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//SV
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