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VEDTAGNE TEKSTER 
 

P8_TA(2016)0475 

Budgetproceduren 2017 – fælles udkast  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2016 om 

Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for 

regnskabsåret 2017 som led i budgetproceduren (14635/2016 – C8-0470/2016 – 

2016/2047(BUD)) 

 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Forligsudvalgets fælles udkast og Europa-Parlamentets, Rådets og 

Kommissionens erklæringer hertil (PE-CONS 14635/2016 – C8-0470/2016), 

– der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 

2017, vedtaget af Kommissionen den 18. juli 2016 (COM(2016)0300), 

– der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige 

budget for regnskabsåret 2017, vedtaget af Rådet den 12. september 2016 og fremsendt 

til Europa-Parlamentet den 14. september 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016), 

– der henviser til ændringsskrivelse nr. 1/2017 til forslag til Den Europæiske Unions 

almindelige budget for regnskabsåret 2017, forelagt af Kommissionen den 17. oktober 

2016, 

– der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2016 om Rådets holdning til forslag til Den 

Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 20171 og de vedtagne 

budgetændringer, 

– der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 

Atomenergifællesskab, 

– der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen 

for Den Europæiske Unions egne indtægter2, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

                                                 
1  Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2016)0411. 
2  EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105. 



 

 

af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 

og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20021, 

– der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 

om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20202, 

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på 

budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning3, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 90 og 91, 

– der henviser til betænkning fra sin delegation til Forligsudvalget (A8-0353/2016), 

1. godkender Forligsudvalgets fælles udkast, som samlet består af de følgende 

dokumenter: 

- en liste over de budgetposter, der ikke er blevet ændret i forhold til 

budgetforslaget eller Rådets holdning; 

- tal efter udgiftsområde i den finansielle ramme; 

- tal post for post for alle budgetkonti; 

- et konsolideret dokument med tal og endelig tekst for alle budgetposter ændret i 

forbindelse med forliget; 

2. bekræfter Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæringer, der er 

vedføjet som bilag til denne beslutning; 

3. Bemærker, at Parlamentets personaleniveau var et af de vigtigste spørgsmål i denne 

forligsprocedure; minder om, at på grundlag af gentlemen’s aftalen har hver del af 

budgetmyndigheden enekompetence vedrørende sin egen del af budgettet; minder også 

om sin politiske afgørelse om at fritage de politiske grupper fra målet om en reduktion 

på fem procent af personalet, som understreget i sine beslutninger om budgettet af 2014, 

2015, 2016 og 2017; vil evaluere konsekvenserne af budgetmæssige afgørelser for 

institutionernes funktion; 

4. pålægger sin formand at fastslå, at Den Europæiske Unions almindelige budget for 

regnskabsåret 2017 er endeligt vedtaget, og at drage omsorg for, at det offentliggøres i 

Den Europæiske Unions Tidende; 

5. pålægger sin formand at sende denne lovgivningsmæssige beslutning til Rådet, 

Kommissionen, de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale 

parlamenter. 

                                                 
1  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 
2  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884. 
3  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1. 



 

 

BILAG 

17.11.2016 

ENDELIG 

Budget 2017 – Bestanddelene i de fælles konklusioner 

 

Disse fælles konklusioner omfatter følgende dele: 

1. Budget for 2017 

2. Budget for 2016 – Ændringsbudget nr. 4, 5 og 6/2016 

3. Fælles erklæringer 

 

Oversigt 

A. Budget for 2017 

Bestanddelene i de fælles konklusioner: 

- Det samlede niveau for forpligtelsesbevillinger på 2017-budgettet er sat til 

157 857,8 mio. EUR. Dette giver en margen under FFR-lofterne for 2017 på i alt 

1 100,1 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger. 

- Det samlede niveau for betalingsbevillinger på 2017-budgettet er sat til 134 

490,4 mio. EUR. 

- Fleksibilitetsinstrumentet for 2017 anvendes for et beløb på 530 mio. EUR i 

forpligtelsesbevillinger for udgiftsområde 3 Sikkerhed og medborgerskab. 

- Den samlede margen for forpligtelser anvendes for 1 439,1 mio. EUR for 

udgiftsområde 1a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse. 

- Margenen til uforudsete udgifter anvendes for 1 906,2 mio. EUR for udgiftsområde 3 

og udgiftsområde 4. Den udlignes med 575,0 mio. EUR i forhold til den ufordelte 

margen under udgiftsområde 2 Bæredygtig vækst: naturressourcer i 2017 og med 

507,3 mio. EUR i 2017, 570,0 mio. EUR i 2018 og 253,9 mio. EUR i 2019 i forhold 

til de ufordelte margener under udgiftsområde 5 Administration. 

- Betalingsbevillingerne for 2017, der vedrører anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet 

i 2014, 2015 og 2016, anslås af Kommissionen til 981,1 mio. EUR. 

 

B. Budget for 2016 

Bestanddelene i de fælles konklusioner: 

- Forslag til ændringsbudget nr. 4/2016 og den deraf følgende anvendelse af margenen 

til uforudsete udgifter som foreslået af Kommissionen. 

- Forslag til ændringsbudget nr. 5/2016 accepteres som foreslået af Kommissionen. 

- Forslag til ændringsbudget nr. 6/2016 og den deraf relaterede anvendelse af Den 

Europæiske Unions Solidaritetsfond accepteres som foreslået af Kommissionen. 



 

 

1. Budget for 2017 

1.1. "Færdigbehandlede" budgetposter 

Medmindre andet er anført nedenfor i disse konklusioner, bekræftes alle budgetposter, der 

ikke er ændret af enten Rådet eller Parlamentet, og de budgetposter, for hvilke Parlamentet 

accepterede Rådets ændringer i forbindelse med deres respektive behandling. 

Forligsudvalget er for de øvrige budgetposter blevet enige om konklusionerne, der fremgår af 

afsnit 1.2 til 1.8 nedenfor. 

1.2. Horisontale spørgsmål 

Decentrale agenturer 

EU's bidrag (i forpligtelses- og i betalingsbevillinger) og antallet af stillinger i decentrale 

agenturer er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved 

ændringsskrivelse nr. 1/2017 med undtagelse af: 

 Den Europæiske Politienhed (Europol, budgetartikel 18 02 04), hvortil der tildeles 10 

yderligere stillinger med yderligere bevillinger på 675 000 EUR i forpligtelses- og 

betalingsbevillinger. 

 Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust, budgetartikel 33 03 04) 

hvortil der tildeles 10 yderligere stillinger med yderligere bevillinger på 675 000 EUR 

i forpligtelses- og betalingsbevillinger. 

 Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA, budgetartikel 12 02 04) hvortil 

forpligtelses- og betalingsbevillingerne nedskæres med 500 000 EUR. 

 Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO, budgetartikel 18 03 02) hvortil 

forpligtelses- og betalingsbevillingerne forhøjes med 3 000 000 EUR. 

 Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA, budgetartikel 17 03 12 01) hvortil 

forpligtelses- og betalingsbevillingerne nedskæres med 8 350 000 EUR. 

Forvaltningsorganer 

EU's bidrag (i forpligtelses- og betalingsbevillinger) og antallet af stillinger i 

gennemførelsesorganerne er fastsat på det niveau, som Kommissionen har foreslået i det nye 

budgetforslag for 2017. 

Pilotprojekter/forberedende foranstaltninger 

Der er opnået enighed om en omfattende pakke af 78 pilotprojekter/forberedende 

foranstaltninger for et samlet beløb på 76,9 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger som foreslået 

af Parlamentet ud over den forberedende foranstaltning, som Kommissionen foreslog i 

budgetforslaget for 2017. 

Når et pilotprojekt eller en forberedende foranstaltning synes omfattet af et eksisterende 

retsgrundlag, kan Kommissionen foreslå overførsel af bevillinger til dette retsgrundlag for at 

fremme foranstaltningens gennemførelse. 



 

 

Denne pakke overholder fuldt ud de lofter for pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, 

der er fastsat i finansforordningen. 

1.3. Udgiftsområder i den finansielle ramme - forpligtelsesbevillinger 

Efter at have taget højde for ovennævnte konklusioner vedrørende "færdigbehandlede" 

budgetposter, agenturer, pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er Forligsudvalget 

nået til enighed om følgende: 

Udgiftsområde 1a — Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse 

Forpligtelsesbevillinger er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget for 

2017 som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2017. 

    
I EUR 

Budgetpost Navn BF 2017: 
Budget for 

2017 
Forskel 

02 02 02 

Bedre adgang til finansiering for små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er) i form 

af egenkapital og lånefinansiering 

167 030 000 217 030 000 50 000 000 

06 02 01 03 

Optimering af integration og sammenkobling 

af transportformer og fremme af 

transporttjenesters interoperabilitet 

360 321 493 410 321 493 50 000 000 

08 02 01 01 
Styrkelse af frontlinjeforskningen — Det 

Europæiske Forskningsråd 
1 736 471 644 1 753 136 644 16 665 000 

08 02 04 
Udbredelse af topkvalitet og udvidelse af 

deltagerkredsen 
123 492 850 140 157 850 16 665 000 

09 04 02 01 
Lederskab inden for informations- og 

kommunikationsteknologi 
779 380 777 796 050 777 16 670 000 

15 02 01 01 

Fremme af topkvalitet og samarbejde inden 

for uddannelses- og 

erhvervsuddannelsesområdet i Europa og af 

dets relevans for arbejdsmarkedet 

1 701 963 700 1 725 463 700 23 500 000 

15 02 01 02 

Fremme af topkvalitet og samarbejde på 

ungdomsområdet og af unges deltagelse i det 

demokratiske liv i Europa 

201 400 000 227 900 000 26 500 000 

 I alt   200 000 0001 

 

Rådet og Parlamentet bekræfter, at de aftalte forhøjelser i udgiftsområde 1a i forbindelse med 

budgettet for 2017 fuldt ud respekterer tidligere aftaler og ikke indvirker på de igangværende 

lovgivningsprocedurer. 

 

Alle andre forpligtelsesbevillinger i udgiftsområde 1a er fastsat på det niveau, Kommissionen 

foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2017, der integrerer de 

justeringer, som der blev opnået enighed om i Forligsudvalget, og som er medtaget i 

nedennævnte tabel. En særlig budgetartikel oprettes til "særlige begivenheder" i 

overensstemmelse med Parlamentets behandling. 

 

    
I EUR 

                                                 
1  Disse beløb er del af en generel forhøjelse af udgiftsområde 1a indtil 2020 i forbindelse med 

midtvejsgennemgangen/revisionen af FFR. 



 

 

Budgetpost Navn 
BF 2017 (inkl. 

ÆS 1) 

Budget for 

2017 
Forskel 

32 02 01 01 

Yderligere integrering på det indre 

energimarked og interoperabilitet for gas- og 

elektricitetsnetværk på tværs af 

landegrænserne 

217 403 954 206 508 927 -10 895 027 

32 02 01 02 
Forbedring af energiforsyningssikkerheden i 

Unionen 
217 403 954 207 441 809 -9 962 145 

32 02 01 03 
Bidrag til en bæredygtig udvikling og 

miljøbeskyttelse 
217 404 002 206 509 070 -10 894 932 

32 02 01 04 
Fremme af gunstige vilkår for privat 

investering i energiprojekter 
85 227 000 77 291 975 -7 935 025 

15 02 10 Særlige årlige begivenheder  6 000 000 6 000 000 

04 03 02 01 

Progress — støtte til udvikling, 

gennemførelse, overvågning og evaluering af 

Unionens beskæftigelses- og socialpolitik og 

lovgivning om arbejdsvilkår 

60 000 000 65 000 000 5 000 000 

04 03 02 02 

EURES — Fremme arbejdstagernes frivillige 

geografiske mobilitet og styrke 

beskæftigelsesmulighederne  

22 578 000 23 578 000 1 000 000 

 I alt   -27 687 129 

Som følge heraf og under hensyntagen til agenturer, pilotprojekter og forberedende 

foranstaltninger fastsættes det aftalte niveau for forpligtelser til 21 312,2 mio. EUR med en 

margen på 51,9 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområde 1a og anvendelsen af den 

samlede margen for forpligtelser med et beløb på 1 439,1 mio. EUR. 

Udgiftsområde 1b - Økonomisk, social og territorial samhørighed 

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, der er foreslået i budgetforslaget for 2017. 

Under hensyntagen til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger fastsættes det aftalte 

niveau for forpligtelser til 53 586,6 mio. EUR, hvilket giver en margen på 0,4 mio. EUR 

under udgiftsloftet for udgiftsområde 1b. 

Udgiftsområde 2 – Bæredygtig vækst: naturressourcer 

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget 

som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2017, herunder en yderligere nedskæring på 325,0 

mio. EUR som følge af EGFL's øgede formålsbestemte indtægter, som Kommissionen gav 

meddelelse om den 7. november 2016. Forligsudvalget er derfor nået til enighed om følgende: 

    
I EUR 

Budgetpost Navn 
BF 2017 (inkl. 

ÆS 1) 

Budget for 

2017 
Forskel 

05 03 01 10 Grundbetalingsordningen 15 621 000 000 15 296 000 000 -325 000 000 

Under hensyntagen til agenturer, pilotprojekter og forberedende foranstaltninger fastsættes det 

aftalte niveau for forpligtelser til 58 584,4 mio. EUR, hvilket giver en margen på 1 031,6 mio. 

EUR under udgiftsloftet for udgiftsområde 2 under hensyntagen til, at 575,0 mio. EUR 

anvendes til at udligne anvendelsen af margenen til uforudsete udgifter. 

Udgiftsområde 3 – Sikkerhed og medborgerskab 

Forpligtelsesbevillinger er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget 



 

 

som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2017, men med de justeringer, som der blev opnået 

enighed om i Forligsudvalget, og som fremgår af nedennævnte tabel:  

    
I EUR 

Budgetpost Navn 
BF 2017 (inkl. 

ÆS 1) 

Budget for 

2017 
Forskel 

09 05 05 Multimedieaktiviteter 19 573 000 22 573 000 3 000 000 

15 04 02 

Kulturdelprogram — støtte 

grænseoverskridende aktioner samt fremme 

tværnational udbredelse og mobilitet 

54 350 000 55 350 000 1 000 000 

   I alt     4 000 000 

Budgetanmærkningen i artikel 09 05 05 vil blive ændret ved at tilføje følgende sætning: 

"Udbuds- og tilskudsprocedurer kan, hvis det er relevant, omfatte indgåelse af 

rammepartnerskaber med henblik på at fremme en stabil finansieringsramme for de 

fælleseuropæiske netværk, der finansieres under denne bevilling." 

Budgetanmærkningen i artikel 15 04 02 vil blive ændret ved at tilføje følgende sætning: 

"Denne bevilling kan også finansiere forberedelsen af det europæiske år for kulturarv." 

Som følge heraf og under hensyntagen til agenturer, pilotprojekter og forberedende 

foranstaltninger fastsættes det aftalte niveau for forpligtelser til 4 284,0 mio. EUR, hvilket 

ikke giver nogen margen under udgiftsloftet for udgiftsområde 3, og anvendelsen af 530 mio. 

EUR via fleksibilitetsinstrumentet og anvendelsen af margenen til uforudsete udgifter med et 

beløb på 1 176,0 mio. EUR. 

 

Udgiftsområde 4 – Et globalt Europa 

Forpligtelsesbevillinger er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget 

som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2017, men med de justeringer, som der blev opnået 

enighed om i Forligsudvalget, og som fremgår af nedennævnte tabel: 

    
I EUR 

Budgetpost Navn 
BF 2017 (inkl. 

ÆS 1) 

Budget for 

2017 
Forskel 

01 03 02 Makrofinansiel bistand 30 828 000 45 828 000 15 000 000 

01 03 08  Tilførsler til EFSD-garantifonden 275 000 000 p.m. -275 000 000 

13 07 01 

Økonomisk støtte til fremme af den 

økonomiske udvikling af det tyrkisk-

cypriotiske samfund 

31 836 240 34 836 240 3 000 000 

19 03 01 05 Nødhjælpsforanstaltninger 69 480 000 62 850 000 -6 630 000 

21 02 07 05 Migration og asyl 448 273 912 404 973 912 -43 300 000 

22 04 01 04 

Støtte til fredsprocessen og finansiel bistand 

til Palæstina og til De Forenede Nationers 

Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge 

(UNRWA) 

282 219 939 310 100 000 27 880 061 

22 04 01 03 

Middelhavslandene — tillidsskabelse, 

sikkerhed og forebyggelse og løsning af 

konflikter 

340 360 500 332 480 439 -7 880 061 

22 04 02 02 

Det østlige partnerskab — 

fattigdomsreduktion og bæredygtig 

udvikling 

313 825 583 322 125 583 8 300 000 

   I alt     -278 630 000 

Bevillingerne til budgetpost 19 03 01 07 Den Europæiske Unions særlige repræsentanter 



 

 

(EUSR'er) fastsættes dog på niveauet i budgetforslaget for 2017.  

Som følge heraf og efter hensyntagen til agenturer, pilotprojekter og forberedende 

foranstaltninger fastsættes det aftalte niveau for forpligtelser til 10 162,1 mio. EUR, hvilket 

ikke giver nogen margen under udgiftsloftet for udgiftsområde 4, og anvendelsen af margenen 

til uforudsete udgifter med et beløb på 730,1 mio. EUR. 

Udgiftsområde 5 – Administration 

Antallet af stillinger i institutionernes stillingsfortegnelse og de bevillinger, Kommissionen 

foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2017 godkendes af 

Forligsudvalget med følgende undtagelser: 

 Parlamentets behandling er godkendt med undtagelse af, at stigningen med 76 

stillinger til de politiske grupper fuldt ud udlignes med en kompenserende nedskæring 

i stillingsfortegnelsens stillinger i Parlamentets administration på en budgetneutral 

måde. Herudover vedtog Forligsudvalget at integrere indvirkningen af den 

automatiske løntilpasning, der skal anvendes fra den 1. juli 2016, i budgettet for 2017 

(EUR 8 717 000). 

 Rådets behandling er godkendt med integrationen af indvirkningen af den 

automatiske løntilpasning, der skal anvendes fra den 1. juli 2016, i budgettet for 2017 

(EUR 3 301 000). 

 Revisionsrettens budget med nedskæringer i forhold til budgetforslaget for 2017, som 

indgik i Parlamentets behandling, godkendes. 

 Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) for hvilken 

560 250 EUR (budgetkonto 1200) fordeles til budgetposten for kontraktansatte, hvor 

det samme beløb reduceres i konto 3003 Bygninger og tilhørende udgifter. 

Budgetanmærkningen i 1200 vil blive ændret ved at tilføje følgende sætning: "Disse 

bevillinger dækker også udgifterne til kontraktansatte, der deltager i strategiske 

kommunikationsaktiviteter." Herudover justeres følgende budgetposter EU-

Udenrigstjenestens sektion for at fjerne overførslen af EU's særlige repræsentanter i 

dobbeltroller som foreslået i ændringsskrivelse nr. 1.  

  
I EUR 

Budgetpost Navn Forskel 

3001 Eksternt personale og eksterne ydelser -3 645 000 

3002 Andre udgifter til personale -1 980 000 

3003 Bygninger og tilhørende udgifter -3 636 000 

3004 Andre administrative udgifter -815 000 

   I alt -10 076 000 

Som følge af og efter hensyntagen til agenturer, pilotprojekter og forberedende 

foranstaltninger fastsættes det aftalte niveau for forpligtelser til 9 394,5 mio. EUR, hvilket 

giver en margen på 16,2 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområde 5 efter anvendelsen 

af 507,3 mio. EUR til at udligne anvendelsen af margenen til uforudsete udgifter. 

Særlige instrumenter 

Forpligtelsesbevillinger til særlige instrumenter er fastsat på det niveau, Kommissionen 



 

 

foreslog i budgetforslaget for 2017 undtagen for reserven til Den Europæiske Unions 

Solidaritetsfond (budgetartikel 40 02 44), som udgår. 

Udligning af margenen til uforudsete udgifter i 2018 og 2019 

Den samlede anvendelse margenen til uforudsete udgifter i 2017 er på 1 176,0 mio. EUR for 

udgiftsområde 3 og 730,1 mio. EUR for udgiftsområde 4 med et samlet beløb på 1 906,2 mio. 

EUR. Der udlignes med 575,0 mio. EUR i forhold til den ufordelte margen i udgiftsområde 2 

i 2017 og med 507,3 mio. EUR i 2017. 570,0 mio. EUR i 2018 og 253,9 mio. EUR i 2019 i 

forhold til de ufordelte margener under udgiftsområde 5. Beslutningen om anvendelse af 

margenen til uforudsete udgifter i 2017, som blev vedtaget sammen med ændringsskrivelse 

nr. 1/2017, vil blive justeret i overensstemmelse hermed. 

1.4. Betalingsbevillinger 

Det samlede niveau af betalingsbevillinger i 2017-budgettet er fastsat på det niveau, 

Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2017 med 

følgende justeringer, som der blev opnået enighed om i Forligsudvalget: 

1. Der tages først hensyn til det niveau, der er opnået enighed om, for 

forpligtelsesbevillinger for ikke-opdelte bevillinger, for hvilke niveauet af 

betalingsbevillinger svarer til niveauet af forpligtelsesbevillinger. Dette omfatter 

nedskæring af landbrugsudgifter med 325 mio. EUR og justeringer i 

administrationsudgifterne for sektion I, II, III, IV, V, VI, VII, IX og X (13,4 mio. 

EUR) og decentrale agenturer (for hvilke EU's bidrag i betalingsbevillinger fastsættes 

til det niveau, der er foreslået i afsnit 1.2 ovenfor). Den kombinerede virkning er en 

nedskæring på 332,3 mio. EUR. 

2. Betalingsbevillingerne til alle nye pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, som 

er foreslået af Parlamentet, er fastsat til 50 % af de hertil svarende 

forpligtelsesbevillinger eller på Parlamentets foreslåede niveau, hvis dette er lavere. I 

tilfælde af forlængelser af eksisterende pilotprojekter og forberedende foranstaltninger 

er niveauet for betalingsbevillinger det niveau, der er fastsat i budgetforslaget plus 50 

% af de hertil svarende nye forpligtelsesbevillinger, eller det af Parlamentet foreslåede 

niveau, hvis dette er lavere. Den kombinerede virkning er en forhøjelse på 35,2 mio. 

EUR. 

3. Betalingsbevillingerne til "særlige begivenheder" (budgetartikel 15 02 10) er det 

beløb, som er angivet i Parlamentets behandling (6 mio. EUR). 

4. Betalingsbevillingerne (budgetartikel 01 03 08 Tilførsler til EFSD-garantifonden) 

opføres med "p.m". 

5. Justeringerne i de følgende budgetposter er vedtaget som et resultat af udviklingen i 

forpligtelser til opdelte bevillinger: 

    
I EUR 

Budgetpost Navn 
BF 2017 

(inkl. ÆS 1) 

Budget for 

2017 
Forskel 

01 03 02 Makrofinansiel bistand 30 828 000 45 828 000 15 000 000 

04 03 02 01 
Progress — støtte til udvikling, gennemførelse, 

overvågning og evaluering af Unionens 
38 000 000 41 167 000 3 167 000 



 

 

    
I EUR 

Budgetpost Navn 
BF 2017 

(inkl. ÆS 1) 

Budget for 

2017 
Forskel 

beskæftigelses- og socialpolitik og lovgivning 

om arbejdsvilkår 

04 03 02 02 

EURES — Fremme arbejdstagernes frivillige 

geografiske mobilitet og styrke 

beskæftigelsesmulighederne  

17 000 000 17 753 000 753 000 

09 05 05 Multimedieaktiviteter 23 997 455 26 997 455 3 000 000 

13 07 01 

Økonomisk støtte til fremme af den 

økonomiske udvikling af det tyrkisk-

cypriotiske samfund 

36 031 865 39 031 865 3 000 000 

15 04 02 

Kulturdelprogram — støtte 

grænseoverskridende aktioner samt fremme 

tværnational udbredelse og mobilitet 

43 430 071 44 229 071 799 000 

22 04 01 04 

Støtte til fredsprocessen og finansiel bistand til 

Palæstina og til De Forenede Nationers 

Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge 

(UNRWA) 

280 000 000 307 661 000 27 661 000 

22 04 02 02 
Det østlige partnerskab — fattigdomsreduktion 

og bæredygtig udvikling 
167 700 000 172 135 000 4 435 000 

19 03 01 05 Nødhjælpsforanstaltninger 33 212 812 30 043 812 -3 169 000 

21 02 07 05 Migration og asyl 155 000 000 115 722 000 -39 278 000 

22 04 01 03 

Middelhavslandene — tillidsskabelse, 

sikkerhed og forebyggelse og løsning af 

konflikter 

138 000 000 134 805 000 -3 195 000 

32 02 01 01 

Yderligere integrering på det indre 

energimarked og interoperabilitet for gas- og 

elektricitetsnetværk på tværs af landegrænserne 

34 765 600 33 023 600 -1 742 000 

32 02 01 02 
Forbedring af energiforsyningssikkerheden i 

Unionen 
26 032 000 24 839 000 -1 193 000 

32 02 01 03 
Bidrag til en bæredygtig udvikling og 

miljøbeskyttelse 
26 531 000 25 201 000 -1 330 000 

32 02 01 04 
Fremme af gunstige vilkår for privat 

investering i energiprojekter 
31 200 000 28 295 000 -2 905 000 

 
I alt 

  
5 003 000 

6. Betalingsbevillingerne til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 

(budgetartikel 40 02 43) fastsættes til nul (en reduktion på -30 mio. EUR), idet 

betalingsbevillingerne fra formålsbestemte indtægter anslås til at være tilstrækkelige 

til at dække hele 2017. 

7. Reserven til Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (budgetartikel 40 02 44) udgår. 

8. Yderligere nedskæringer i betalinger foretages i følgende budgetposter: 



 

 

 

    
I EUR 

Budgetpost Navn 
BF 2017 

(inkl. ÆS 1) 

Budget for 

2017 
Forskel 

04 02 62 

Den Europæiske Socialfond — mere udviklede 

regioner — målet om investeringer i vækst og 

beskæftigelse 

2 508 475 000 2 490 475 000 -18 000 000 

13 03 61 

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 

(EFRU) — overgangsregioner — målet om 

investeringer i vækst og beskæftigelse 

2 214 431 000 2 204 431 000 -10 000 000 

13 03 62 

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 

(EFRU) — mere udviklede regioner — målet 

om investeringer i vækst og beskæftigelse 

3 068 052 000 3 043 052 000 -25 000 000 

13 03 64 01 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 

(EFRU) — europæisk territorialt samarbejde 
884 299 000 783 299 000 -101 000 000 

  I alt     -154 000 000 

 

Disse tiltag vil tilvejebringe et niveau af betalingsbevillinger på 134 490,4 mio. EUR, der er 

en reduktion på -931.4 mio. EUR i forhold til budgetforslaget som ændret ved 

ændringsskrivelse nr. 1/2017. 

1.5. Reserve 

Der er ikke nogen reserver ud over dem i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse 

nr. 1/2017, undtagen for:  

 Budgetkonto 13 01 04 04 Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med støtteprogrammet 

for strukturreformer (SRSP) og budgetartikel 13 08 01 Støtteprogrammet for 

strukturreformer (SRSP) – Operationel teknisk bistand overført fra U1b (ESF, EFRU og 

Samhørighedsfonden) for hvilke det fulde beløb i forpligtelses- og betalingsbevillinger 

opføres i reserven, indtil retsgrundlaget for Støtteprogrammet for strukturreformer er 

vedtaget. 

 Budgetkonto 13 08 02 Støtteprogrammet for strukturreformer (SRSP) – Operationel 

teknisk bistand overført fra U2 (ELFUL) for hvilke det fulde beløb i forpligtelses- og 

betalingsbevillinger opføres i reserven, indtil retsgrundlaget for Støtteprogrammet for 

strukturreformer er vedtaget. 

 Budgetkonto 18 02 01 03 Oprettelse af nye IT-systemer til forvaltning af 

migrationsstrømme på tværs af Unionens ydre grænser for hvilke 40 000 000 i 

forpligtelsesbevillinger og 28 000 000 i betalingsbevillinger opføres i reserven, indtil 

lovgivningsproceduren for oprettelse af et ind- og udrejsesystem er afsluttet. 

1.6. Budgetanmærkninger 

Medmindre det specifikt er nævnt i de tidligere afsnit godkendes de ændringer, som Europa-

Parlamentet eller Rådet har foretaget i budgetanmærkningernes ordlyd, med undtagelse af 

dem, som vedrører budgetposter i nedenstående tabel, hvis ordlyd godkendes som foreslået i 

budgetforslaget, der er ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2017 og ajourføringen af EGFL. 

Der er en aftale om, at ændringer, der er foretaget af Europa-Parlamentet eller Rådet, ikke kan 

ændre eller udvide omfanget af et eksisterende retsgrundlag eller påvirke institutionernes 

administrative autonomi, og at foranstaltningerne kan dækkes af de disponible midler. 



 

 

Budgetpost Navn 

04 03 02 03  Mikrofinansiering og socialt iværksætteri — udvide adgangen til og rådigheden af 

finansiering til juridiske og fysiske personer, især dem, der befinder sig længst væk fra 

arbejdsmarkedet, og sociale virksomheder 

S 03 01 06 01 Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) 

05 02 11 99  Andre vegetabilske produkter/foranstaltninger 

05 04 60  Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne — ELFUL (2014-2020) 

05 04 60 02 Operationel teknisk bistand 

18 04 01 01 Europa for Borgerne — styrkelse af historiebevidstheden og fremme af kapaciteten til aktivt 

medborgerskab på EU-plan 

1.7. Nye budgetposter 

Den budgetkontoplan, som er foreslået af Kommissionen i budgetforslaget som ændret ved 

ændringsskrivelse nr. 1/2017 med medtagelse af pilotprojekter og forberedende 

foranstaltninger og den nye budgetartikel for særlige årlige begivenheder (15 02 10), 

godkendes. 

 

1.8. Indtægter 

Kommissionens forslag i ændringsskrivelse nr. 1/2017 om medtagelse af indtægter fra bøder i 

budgettet for et beløb på 1 mia. EUR godkendes.  

 

 

2. Budget for 2016 

Forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 4/2016 og den deraf følgende anvendelse af margenen 

til uforudsete udgifter godkendes som foreslået af Kommissionen. 

Forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5/2016 godkendes som foreslået af Kommissionen. 

Forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 6/2016 og den deraf relaterede anvendelse af Den 

Europæiske Unions Solidaritetsfond godkendes som foreslået af Kommissionen. 

 



 

 

3. Fælles erklæringer 

3.1. Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen minder om, at nedbringelse af 

ungdomsarbejdsløsheden fortsat er et fælles politisk mål, som har høj prioritet, og med 

henblik herpå bekræfter de deres vilje til at gøre bedst mulig brug af de budgetmæssige 

midler, der er til rådighed, for at nå det, især gennem ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.  

De minder om, at i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i Rådets forordning (EU, 

Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle 

ramme for årene 2014-2020 (FFR-forordningen) udgør "Disponible margener under FFR-

lofterne for forpligtelsesbevillinger for årene 2014-2017 [...] en samlet FFR-margen for 

forpligtelser, der stilles til rådighed ud over de i FFR'en fastsatte lofter for årene 2016-2020 

til politiske mål vedrørende vækst og beskæftigelse, navnlig ungdomsbeskæftigelse." 

Rådet og Europa-Parlamentet opfordrer Kommissionen til at foreslå et ændringsbudget i 2017 

for at yde 500 mio. EUR1 til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2017 fra den samlede margen 

for forpligtelser, så snart den tekniske justering, der er omhandlet i artikel 6 i FFR-

forordningen, er vedtaget.  

Rådet og Europa-Parlamentet påtager sig hurtigt at behandle det forslag til ændringsbudget 

for 2017, som fremsættes af Kommissionen. 

3.2. Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om 
betalingsbevillinger 

Europa-Parlamentet og Rådet minder om, at der under hensyntagen til budgetgennemførelsen 

skal sikres en velordnet udvikling i betalingerne i forhold til forpligtelsesbevillingerne for at 

undgå et unormalt niveau for ubetalte fakturaer ved årets udgang.  

Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer Kommissionen til fortsat nøje og aktivt at overvåge 

gennemførelsen af programmerne for 2014-2020. Med henblik herpå opfordrer de 

Kommissionen til rettidigt at forelægge ajourførte taloplysninger om situationen med hensyn 

til gennemførelsen og overslag over behovene for betalingsbevillinger i 2017.  

Rådet og Europa-Parlamentet vil træffe de nødvendige beslutninger om behørigt berettigede 

behov i rette tid for at undgå akkumulering af et urimeligt stort antal ubetalte regninger og for 

at sikre, at krav om betaling godtgøres behørigt. 

3.3. Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om en 
personalenedskæring på 5 % 

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen minder om aftalen om gradvis at nedbringe 

personalet i stillingsfortegnelsen pr. 1. januar 2013 med 5 %, der skal gælde alle institutioner, 

organer og agenturer, som anført i punkt 27 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 

2013 om budgetdisciplin, budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning. 

                                                 
1  Dette beløb er en del af den samlede forhøjelse til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet frem til 2020 

inden for rammerne af midtvejsgennemgangen/-revisionen af FFR. 



 

 

De tre institutioner minder om, at målåret for fuld gennemførelse af personalenedskæringen 

på 5 % er 2017. De er enige om, at der skal træffes passende opfølgningsforanstaltninger for 

at gøre status over situationen med henblik på at sikre, at alt sættes ind for at undgå yderligere 

forsinkelse i gennemførelsen af målet om en personalenedskæring på 5 % for alle 

institutioner, organer og agenturer.  

De tre institutioner ser med tilfredshed på Kommissionens oversigt over konsoliderede data 

om alt eksternt personale ansat af institutionerne, som angivet i budgetforslaget i 

overensstemmelse med finansforordningens artikel 38, stk. 3, litra b). De opfordrer 

Kommissionen til fortsat at forelægge disse oplysninger, når den fremlægger sine 

budgetforslag for kommende år. 

Rådet og Parlamentet understreger, at opfyldelsen af målet om en personalenedskæring på 

5 % bidrager til besparelser i institutionernes administrative udgifter. Med henblik herpå 

opfordrer de Kommissionen til at indlede en vurdering af resultaterne af dette projekt med 

henblik på at indhøste erfaring til fremtiden. 

3.4. Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om Den 
Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling 

For at tackle de underliggende årsager til migration lancerede Kommissionen Den 

Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) på grundlag af oprettelsen af en EFSD-

garanti og en EFSD-garantifond. Kommissionen foreslår, at EFSD-garantifonden får bevilget 

750 mio. EUR i perioden 2017-2020, heraf 400 mio. EUR fra Den Europæiske 

Udviklingsfond (EUF) i løbet af de fire år, 100 mio. EUR fra ENI i perioden 2017-2020 

(heraf 25 mio. EUR i 2017) og 250 mio. EUR i forpligtelses- (og betalings-) bevillinger i 

2017. 

Rådet og Europa-Parlamentet opfordrer Kommissionen til at anmode om de nødvendige 

bevillinger i et ændringsbudget i 2017 for at sikre finansieringen af EFSD fra EU-budgettet, 

så snart retsgrundlaget er vedtaget.  

Rådet og Europa-Parlamentet påtager sig hurtigt at behandle det forslag til ændringsbudget 

for 2017, som fremsættes af Kommissionen. 

3.5. Fælles erklæring om EU-trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet  

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er enige om, at oprettelsen af trustfonde og 

faciliteten for flygtninge i Tyrkiet bør være gennemsigtig og klar og i overensstemmelse med 

princippet om EU-budgettets enhed, med budgetmyndighedens beføjelser og med målene i de 

eksisterende retsgrundlag.  

De forpligter sig til at tage fat på disse spørgsmål, når det er relevant, som led i revisionen af 

finansforordningen med henblik på at sikre den rette balance mellem fleksibilitet og 

ansvarlighed. 

Kommissionen forpligter sig til: 

- jævnligt at underrette budgetmyndigheden om trustfondenes igangværende og 

planlagte finansieringsaktiviteter (inklusive medlemsstaternes bidrag) og operationer 



 

 

- i 2017 at fremlægge et arbejdsdokument, der ledsager budgetforslaget for det følgende 

regnskabsår 

- at foreslå foranstaltninger til fuld inddragelse af Europa-Parlamentet. 

3.6. Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om landbrug  

Budgettet for 2017 omfatter en række hasteforanstaltninger, der skal bistå landbrugere med at 

imødegå de markedsvanskeligheder, som de på det seneste har oplevet. Kommissionen 

bekræfter, at margenen under udgiftsområde 2 er tilstrækkelig til at afhjælpe eventuelle 

uforudsete behov. Den påtager sig regelmæssigt at overvåge markedssituationen og om 

nødvendigt at forelægge passende foranstaltninger for at håndtere de behov, som ikke kan 

dækkes af de bevillinger, der er godkendt i henhold til budgettet. I sådanne tilfælde forpligter 

Europa-Parlamentet og Rådet sig til at behandle de relevante budgetmæssige forslag så hurtigt 

som muligt. 


