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A. Generelle bemærkninger

Den 8. juli vedtog De Faste Repræsentanters Komité sin holdning til budgetforslaget for 
2011, der skal godkendes officielt af Rådet i midten af august efter høring af de nationale 
parlamenter. Ordføreren bemærker, at Rådet har udvist modvilje mod de prioriteter, som 
Europa-Parlamentet har fremsat med hensyn til 2011-budgettet, selv om der som følge af 
Lissabontraktaten er tale om en ny proceduremæssig og institutionel sammenhæng. På det 
trepartsmøde, som blev afholdt den 30. juni, blev forskellene mellem budgetmyndighedens to 
parter åbenbare, og der blev ikke levnet meget plads til indgåelse af eventuelle kompromisser.

Mandatet for Parlamentets delegation til trepartsmødet omfattede punkter af særlig interesse, 
såsom:

 budgetmæssige konsekvenser af den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme

 budgetmæssige konsekvenser af EU 2020-strategien

 ungdomsrelaterede programmer

 hvorvidt udgiftsområde 1a er holdbart og kan administreres, herunder ændringerne som 
følge af Lissabontraktaten

 udgiftsområde 4, herunder oprettelse af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

 de begrænsede margener i BF for 2011 og behovet for en revision af den aktuelle FFR.

Rådet fremsatte flere politiske udmeldinger, som afspejles i dets holdning til BF for 2011:

 2011-budgettet bør være kendetegnet af budgetdisciplin, hvilket skal forstås som 
yderligere nedskæringer af bevillingerne

 margener skal forhøjes med henblik på den politiske udvikling af EU og uforudsete 
hændelser

 omfanget af betalingsbevillingerne bør overvåges og beherskes nøje.

I samlede tal stemte Rådet for en nedskæring af forpligtelsesbevillingerne i BF for 2011 på 
788 mio. EUR på tværs af alle udgiftsområder, hvilket ville reducere forhøjelsen i forhold til 
2010-budgettet til kun 0,21% (i sammenligning med den allerede begrænsede forhøjelse på 
0,77%, som Kommissionen har foreslået).

På betalingssiden stemte Rådet for den efterhånden tilbagevendende kraftige nedskæring på 
tværs af alle udgiftsområder, idet der blev foreslået en samlet reduktion på 3,6 mia. EUR, 
hvilket giver samlede betalinger på 126 538 mio. EUR. I Rådets holdning er der dermed tale 
om en forskel på 15 mia. mellem FB og BB.
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B. Situationen fordelt efter udgiftsområder

Rådets holdning
Forskel i forhold til

BF for 2011
(beløb)

Forskel i forhold til
2010-budgettet

(inkl. ÆB 1 og 2) (%)Udgiftsområde
Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger

Disponibel 
margen 
under 

gældende 
finansielle 

ramme
1. Bæredygtig vækst

1a. Konkurrenceevne for vækst og 
beskæftigelse 12 890 302 270 11 218 574 170 -46 550 000 -841 140 000 -10.25 -1.10 96 697 730

Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen 500 000 000 0 0 -50 000 000

Udgiftsområde 1a i alt 13 390 302 270 11 218 574 170 -46 550 000 -891 140 000 -9.91 -1.10 96 697 730

1b. Samhørighed for vækst og 
beskæftigelse 50 970 093 784 41 465 796 740 0 -1 075 000 000 +3.21 +13.97 16 906 216

Udgiftsområde 1 i alt (inkl. EGF) 64 360 396 054 52 684 370 910 -46 550 000 -1 966 140 000 +0.17 +10.39 113 603 946

2. Beskyttelse og forvaltning af 
naturressourcer 59 011 601 738 57 314 977 696 -474 646 651 -820 707 600 -0.82 -1.41 1 326 398 262

heraf markedsrelaterede udgifter og 
direkte støtte 43 277 214 300 43 181 073 758 -470 187 600 -475 687 600 -1.24 -1.19 1 189 375 700

3. EU-borgerskab, frihed, sikkerhed 
og retfærdighed

3a. Frihed, sikkerhed og retfærdighed 1 124 342 740 802 963 740 -10 910 000 -49 610 000 +11.71 +8.72 81 657 260

3b. EU-borgerskab 667 977 000 619 674 000 +160 000 -19 305 000 0 -6.02 15 023 000

Udgiftsområde 3 i alt 1 792 319 740 1 422 637 740 -10 750 000 -68 915 000 +7.04 +1.77 96 680 260

4. EU som global partner 8 265 929 377 7 010 864 867 -93 740 000 -387 899 000 +4.74 -7.00

Reserve til nødhjælp 253 860 000 0 0 -203 000 000 +2.00 -100.00

Udgiftsområde 4 i alt 8 519 789 377 7 010 864 867 -93 740 000 -590 899 000 +4.65 -9.98 164 070 623

5. Administration 8 093 227 556 8 094 282 556 -162 146 733 -162 146 733 +2.47 +2.49

TILSAMMEN 141 777 334 465 126 527 133 769 -787 833 384 -3 608 808 333 +0.22 +2.91 2 023 525 535

Betalingsbevillinger, i% af BNI 1.02

1. Udgiftsområde 1a – Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

Rådet nedskærer bevillingerne med 43,5 mio. EUR i forpligtelser og 889 mio. EUR i 
betalinger (en reduktion på henholdsvis 0,3% og 7,3% i forhold til BF for 2011). Disse 
nedskæringer vedrører hovedsageligt en række politikområder, der direkte bidrager til 
genopretningen af den europæiske økonomi, fremme af konkurrenceevnen og tilskyndelse til 
mobilitet: erhvervspolitik (-9,7 mio. i FB og -102,4 mio. i BB), beskæftigelse og sociale 
anliggender (-1,65 mio. i FB og -63,551 mio. BB), mobilitet og transport (-8,5 mio. i FB og 
130,0 mio. i BB), forskning (-9,2 mio. i FB og -344,7 mio. i BB), energi (-0,9 mio. i FB og -
29,0 i BB), uddannelse og kultur (-2,9 mio. i FB og -136,42 mio. i BB) og 
informationssamfund og medier (-8,3 mio. i FB og -67,7 mio. i BB).

Det bemærkes, at BB til programmerne Progress, Marco Polo III og RP7 er blevet nedskåret 
(med 7,45 mio. EUR til Progress, 9 mio. EUR til Marco Polo II og næsten 400 mio. EUR til 
RP7). 
                                               
1 Heraf en nedskæring på 50 mio. EUR i betalinger til EGF
2 Heraf en nedskæring på 100 mio. EUR i betalinger til programmet Mennesker
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Det vigtigste er, at de budgetposter, som dækker Parlamentets prioriteter med hensyn til unge-
uddannelse-mobilitet, bliver drastisk nedskåret i BB: Eures (det europæiske 
arbejdsformidlingsnet) med 1 mio. EUR, Erasmus Mundus med 8 mio. EUR, programmet 
Livslang læring med 25,5 mio. EUR og programmet Mennesker med 100 mio. EUR.

2. Udgiftsområde 1b – Samhørighed for vækst og beskæftigelse

Rådets holdning til BF ændrer ikke Kommissionens forslag med hensyn til forpligtelser. 
Disse ligger fortsat på 50 970 mio. EUR (+3,2% i forhold til 2010), hvoraf 39 891,5 mio. 
EUR er afsat til strukturfondene (EFRU og ESF) – et beløb der svarer til tallet for 2010 – og 
11 078,6 mio. EUR til Samhørighedsfonden.

Denne holdning til forpligtelsesbevillinger er i overensstemmelse med de tildelinger, der er 
fastsat i FFR, under hensyntagen til den tekniske justering af den finansielle ramme for 2011 
(en stigning på 336 mio. EUR), som fastsat i punkt 17 i IIA.

På den anden side har Rådet vedtaget en restriktiv holdning til betalinger, som nedskæres med 
1 075 mio. EUR i sammenligning med Kommissionens anslåede behov for betalinger for 
2011, hvilket af Parlamentet allerede blev bedømt til at være undervurderet3. Halvdelen af 
disse nedskæringer (560 mio. EUR) vedrører bevillinger fra den forrige 
programmeringsperiode og hovedsagelig afslutningen af projekter under Samhørighedsfonden 
for 2000-2006. For så vidt angår bevillingerne i programmeringsperioden 2007-2013 vedrører 
den største nedskæring betalinger til afslutning af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling – målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse (-328 mio. EUR).

Denne tilgang tager hverken hensyn til den langsomme opstart af programgennemførelsen i 
begyndelsen af perioden 2007-2013, som af denne grund bliver nødt til hurtigt at nå op på 
fuld hastighed, navnlig i 2011, eller til følgende forhold, der blev udpeget i forbindelse med 
Parlamentets mandat til ovennævnte trepartsmøde, hvilket desuden taler for en mere ambitiøs 
forhøjelse af betalingsbevillingerne:

 de seneste lovændringer, som især sigter på at lette forvaltningen af EU-midler og 
fremskynde investeringer 

 2011 bliver det første hele år, hvor alle forvaltnings- og kontrolsystemer vil blive 
godkendt, hvilket er en forudsætning for mellemliggende betalinger, og hvilket betyder, 
at gennemførelsen af programmer når op på fuld hastighed, idet der pr. udgangen af marts 
2010 allerede er udvalgt projekter for mere end 93 mia. EUR eller 27% af den samlede 
finansielle volumen for perioden 

 afslutningen af programmerne for perioden 2000-2006 forventes at fortsætte i 2011, 
hvilket kræver endelige betalinger, men også frigør nogle ressourcer til yderligere 
fremskyndelse af gennemførelsen af programmer for perioden 2007-2013.

De betalinger på 1 075 mio. EUR, som udgår af Kommissionens forslag, og som begrænser 
forhøjelsen i 2011 til 13,9% og betalingerne til i alt 41 466 mio. EUR, giver derfor anledning 

                                               
3 Europa-Parlamentets beslutning af 15. juni 2010 om mandatet for trepartsmødet om forslaget til budget for 
2011 (A7-0183/2010)
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til bekymring. Det skal dog bemærkes, at udkastet til erklæring om en specifik procedure for 
betalingsbevillinger under udgiftsområde 1b4 er i fuld overensstemmelse med Parlamentets 
holdning, som denne fremgår af mandatet til trepartsmødet.

3. Udgiftsområde 2 – Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer

Rådets holdning til anvendelse af landbruget som en reserve med henblik på at opfylde andre 
forpligtelser bekræftes, eftersom der er foretaget besparelser på 474 mio. EUR i FB og 820 
mio. EUR i BB. Det kan allerede nu forudses, at den margen, der dermed opstår (1 326,4 mio. 
EUR), kan tjene til finansiering af andre af EU's prioriteter. Dette er sket fire gange i de 
seneste år (det har kun været muligt at enes om de årlige budgetter enten ved anvendelse af de 
eksisterende margener under de forskellige udgiftsområder i FFR eller ved anvendelse af 
revision, som foreskrevet i artikel 23 i IIA af 17. maj 2006, ved anvendelse af de til rådighed 
værende margener under udgiftslofterne for udgiftsområde 2).

Den beskedne kunstige margen, der således opstår som følge af nedskæringer under 
udgiftsområde 2, gør det meget vanskeligt for EU at reagere hensigtsmæssigt på 
markedskriser, dyresygdomme, markedsudsving og uventede globale hændelser. 

De kraftige nedskæringer i betalinger (820 mio. EUR, heraf 98 mio. EUR fra Udvikling af 
landdistrikter og 38 mio. EUR fra Life +) vil sandsynligvis også true gennemførelsen af 
forpligtelsesbevillingerne i 2011. For at have tilstrækkelige midler til betalingerne under de 
eksisterende forpligtelser (og desuden for at afværge risikoen for sene udbetalinger og de 
hermed forbundne omkostninger) vil Kommissionens finansenheder først gennemføre 
betalingsbevillinger med henblik på at opfylde de juridiske forpligtelser, som allerede er 
indgået og forfalder i 2011 (som f.eks. mellemliggende betalinger og endelige betalinger), 
eftersom den samlede værdi af de forpligtelser, der allerede er indgået, vil være mindre end 
værdien af forpligtelsesbevillingerne i budgettet. Kraftige nedskæringer i betalinger kan 
eventuelt tilskynde finansenhederne til at bremse indgåelsen af nye juridiske forpligtelser, 
navnlig i årets sidste kvartal.

Det skal bemærkes, at andelen af bevillinger til den fælles landbrugspolitik på EU-budgettet 
er faldet støt fra næsten 75% i 1985 til et anslået niveau på 39,3% i 2013, og at faldet i 
budgetbevillinger til markedsforanstaltninger er endnu mere markant, fra 74% af de samlede 
bevillinger til den fælles landbrugspolitik i 1992 til mindre 10% i år. 

Endelig skal det understreges, at den politiske betydning af den fælles fiskeripolitik ikke 
afspejles tilstrækkelig i BF for 2011, og at Rådets holdning forværrer situationen ved kraftigt 
at nedskære betalingsbevillingerne til budgetposterne under Den Europæiske Fiskerifond 
(med henholdsvis 95 mio. EUR og 44 mio. EUR).

4. Udgiftsområde 3a – Frihed, sikkerhed og retlige anliggender

I sine konklusioner om de budgetmæssige retningslinjer for 2011 var Rådets eneste 
bemærkning til udgiftsområde 3a en påmindelse om, "at det er vigtigt, at allokere 
tilstrækkelige ressourcer til EU's politikker, som f.eks. indvandringspolitikken". De største 

                                               
4 Forelæggelse og hurtig drøftelse af et forslag til ændringsbudget, i tilfælde af at betalingsbevillingerne ikke i 
tilstrækkeligt omfang dækker behovene.
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nedskæringer i betalingsbevillinger (25,65 mio. EUR ud af 41,25 mio. EUR) vedrører ikke 
desto mindre tre centrale fonde, hvormed indvandringspolitikken gennemføres (Fonden for de
Ydre Grænser, Den Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere og Den 
Europæiske Tilbagesendelsesfond), en nedskæring på 7,37% i forhold til BF for 2011.

Den største nedskæring i forpligtelsesbevillinger (med 1 mio. EUR, som repræsenterer en
nedskæring på 18,52%) vedrører Prince (informationsforanstaltninger i forbindelse med 
oprettelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, såsom interne hjemmesider, 
offentlige arrangementer, kommunikationsprodukter, Eurobarometerundersøgelser osv.). 
Dette giver anledning til at sætte spørgsmålstegn ved Stockholmprogrammets succes, navnlig 
i lyset af det nylige udkast til Rådets konklusioner om Kommissionens handlingsplan om 
gennemførelse af Stockholmprogrammet, hvori det fastslås, at "nogle af de tiltag, 
Kommissionen foreslår, ikke er i overensstemmelse med Stockholmprogrammet, og at andre 
tiltag, der er med i Stockholmprogrammet, ikke er afspejlet i Kommissionens meddelelse", og 
"alle berørte parter [opfordres] til at sikre behørig gennemførelse af alle nødvendige 
foranstaltninger og tiltag fra Stockholmprogrammet, også dem, der ikke er med i ovennævnte 
kommissionsforslag".

Rådet vil ikke ændre forpligtelsesbevillingerne til SIS II, mens Parlamentet gik ind for at 
beholde midler i reserven, og foreslår kun at reducere betalingerne med 11,9% (-2,5 mio. 
EUR).

5. Udgiftsområde 3b – Unionsborgerskab

Den eneste stigning i bevillinger, som Rådet har foreslået på tværs af hele BF for 2011, 
vedrører en ny forberedende foranstaltning (4 mio. EUR) til bevarelse af erindringssteder i 
Europa, såsom koncentrationslejren Auschwitz-Birkenau. Denne nye budgetpost modsvarer 
nedskæringen i forpligtelsesbevillinger til civilbeskyttelsesinstrumentet (en reduktion på 2,1 
mio. EUR, som udgør en nedskæring på mere end 11%). 

For så vidt angår betalingsbevillinger vedrører de største nedskæringer EU's tiltag på 
sundhedsområdet (-8,1 mio. EUR, en nedskæring på næsten 23%) og kulturprogrammet for 
2007-2013 (-3,85 mio. EUR).

Samlet set og i forhold til BF for 2011 nedskærer Rådet betalingerne med 19,3 mio. EUR (-
3,02%) og forhøjer forpligtelserne med 1,65 mio. EUR (+0,25%).

6. Udgiftsområde 4 – EU som global partner

Rådet vil skabe en margen under dette udgiftsområde for at modvirke eventuelle begyndende 
kriser i tredjelande. I sammenligning med BF for 2011 (70,3 mio. EUR) forhøjes margenen til 
et beløb på 164 mio. EUR.

For at muliggøre en sådan forhøjelse af margenen foreslås der nedskæringer på næsten 94 
mio. EUR, bl.a. til:

 Aktionsudgifter under udvidelsesinstrumenter / grænseoverskridende samarbejde med 
tiltrædelseslande (-52 mio. EUR). Denne tilgang er problematisk, eftersom alle parter er 
enige om, at 2011 bliver en milepæl for alle lande på de forskellige stadier i 
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tiltrædelsesprocessen. I BF for 2011 foreslog Kommissionen faktisk en forhøjelse på 
mere end 13% i FB til udvidelse, et forslag, som Parlamentet hilste velkommen i sin 
beslutning om mandatet for trepartsmødet.

 Udgifter til den administrative forvaltning: en nedskæring på 24,65 mio. EUR, heraf 16 
mio. EUR fra DCI, 4,75 mio. EUR fra IPA, 1,2 mio. fra ENPI, 1,2 mio. fra IfS, 1 mio. fra 
EIDHR og 0,5 mio. fra HUMA. Det bemærkes, at den foreslåede nedskæring af de 
administrative udgifter hverken er afstemt i forhold til den samlede allokering af 
aktionsudgifter til instrumenter eller knyttet til gennemførelsesgraden, som i midten af 
juni 2010 er på mere end 80% (med undtagelse af de administrative udgifter i forbindelse 
med humanitær bistand).

 Makrofinansiel bistand (en nedskæring på 15 mio. EUR i FB): Rådet foreslår at 
genetablere næsten det bevillingsniveau, der blev vedtaget i 2010-budgettet.

Hvad angår betalingsbevillinger beløber de foreslåede nedskæringer sig til 591 mio. EUR 
(herunder en total tømning af BB i nødhjælpsreserven på 203 mio. EUR). I BF for 2011 har 
Kommissionen allerede foreslået en nedskæring på 186 mio. EUR i forhold til 2010-
budgettet, idet det fastslås, at de udestående forpligtelser (RAL) på mange 
færdiggørelsesposter er faldet væsentligt.

Rådets yderligere nedskæring på 591 mio. EUR, svarende til næsten 10% i 
betalingsbevillinger i forhold til 2010, påvirker ikke færdiggørelsesposter, men derimod 
aktionsposterne for alle igangværende programmer (med FUSP som vigtig undtagelse).

7. Udgiftsområde 5 – Administration

Det er Rådets intention at nedskære Kommissionens BF med 162,15 mio. EUR ved at 
nedsætte de administrative udgifter for alle institutioner til 8 094 mio. EUR, dvs. en forhøjelse 
på 2,5% i sammenligning med 2010, som vil give en margen på 323 mio. EUR.

Flere af de antagelser, der ligger til grund for nedskæringen, samt Rådets tilgang, som består i 
at anvende en nedskæringssats på lønninger under hensyntagen til det nuværende niveau for 
ledige stillinger, kan få alvorlige konsekvenser for institutionernes funktionsmåde. Det bør 
understreges, at det er nødvendigt, som Parlamentet anbefaler i sine retningslinjer, at der 
foretages en særskilt analyse af hver institution. 

Rådets samlede nedskæring reducerer Kommissionens oprindelige forslag med mere end 2%. 
Det vedrører navnlig:

 Europa-Kommissionens udgifter, herunder de europæiske kontorer (-80 mio. EUR eller -
2,1%, hvoraf nedskæringerne til kontorerne udgør mellem -0,75% til EPSO og -3,15% til 
projektstyringskontoret)

 Europaskolerne (-13 mio. EUR eller -7,5%)

 Det Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) (-14 mio. EUR eller -10,3%)

 Regionsudvalget (RU) (-10 mio. EUR eller -11,2%)
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 pensioner (-23 mio. EUR eller -1,8%).

Det er ligeledes interessant at bemærke, at næstefter udgifterne til Parlamentet (på hvilke 
gentlemanaftalen finder anvendelse) og til Ombudsmanden (til hvilken udgifterne er 
minimale) har Rådet nedskåret sine egne udgifter mindst (kun -1,3%), mens nedskæringerne 
af udgifterne til EØSU og RU er på over 10%.

Generelt ønsker Rådet at begrænse stigningen for alle institutioner til maksimalt 2%, på nær 
til EDPS. Der er ikke blevet oprettet nye budgetposter, undtagen til Det Europæiske Råd, og 
Rådet afviser også at finansiere den årlige tilpasning af løn og pensioner på 1,85%, indtil der 
afsiges dom i retssagen. Dette er ikke udtryk for fornuftig budgetforvaltning, eftersom den 
oprindelige fulde løntilpasning på 3,7%, som blev foreslået i 2009, i fuldt omfang kan komme 
til udbetaling, hvis Domstolen afsiger dom i Kommissionens favør. Det ville derfor være 
mere fornuftigt at opføre tilpasningen på budgettet med det samme.

En yderligere reduktion fra Rådets side vedrører Kroatiens eventuelle tiltrædelse, som Rådet 
nu anslår til 1. juli 2012. Denne dato er ikke i overensstemmelse med de aktuelle/tidligere 
antagelser, og Parlamentet arbejder derfor videre med det gældende scenarie om tiltrædelse 
den 1. januar 2012. Så vidt vi ved, anvender Kommissionen på sin side også den 1. januar 
2012 som baggrund for BF, og den har ikke givet nogen anden meddelelse. Rådet bør 
præcisere sin holdning yderligere på dette punkt.

8. Agenturer

Rådets holdning til EU's decentraliserede agenturer er baseret på følgende principper 
vedrørende udviklingen af deres bevillinger i sammenligning med 2010:

 begrænsning af stigningen til 1,5% for agenturer, der er på fuld kapacitet

 begrænsning af stigningen til 3% for agenturer, der er blevet tildelt nye opgaver, men kun 
med halvdelen af de nødvendige stillinger

 ingen ændringer til Kommissionens forslag vedrørende nye agenturer.

Disse begrænsninger kommer i tillæg til Kommissionens egne begrænsninger med hensyn til 
indskrænkningen af de indtægter, der var øremærket til agenturerne og stammer fra overskud 
fra tidligere år og gennemførelsesbudgetter fra tidligere år. Denne fremgangsmåde gjorde det 
muligt at stabilisere de samlede budgetudgifter til EU's decentraliserede agenturer på 679 mio. 
EUR, et beløb der nu nedskæres til 666 mio. EUR.

Samlet set indskrænkes budgettet til agenturerne med henholdsvis 13,5 mio. EUR og 11,8 
mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger i sammenligning med Kommissionens 
oprindelige forslag. Denne forskel mellem forpligtelses- og betalingsbevillinger skyldes 
nedskæring af forpligtelserne, men ikke betalingerne, til Det Europæiske Miljøagentur og Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

Disse nedskæringer berører omkring halvdelen (15) af EU's decentraliserede agenturer på 
forskellig vis. Mens de foreslåede nedskæringer for de fleste agenturers vedkommende er 
under 1%, er de tæt på eller endda over 5% for Det Europæiske Jernbaneagentur og Det 
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Europæiske Politiakademi. Reduktionen af supplerende personale vedrører 4 AD- og 3 AST-
stillinger.

Halvdelen af de bevillinger, der oprindelig blev afsat til agenturet for den operationelle 
forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed, har Rådet 
overført til reserven, ud fra den antagelse at forløbet af den lovgivningsmæssige procedure 
ikke vil gøre agenturet funktionsdygtigt før midten af 2011.

C. Bilag: 

– Oversigt efter udgiftsområde og FFR-program, som vedtaget af Coreper

– Rådets udkast til erklæring om betalingsbevillinger

– Konklusioner vedtaget på trepartsmødet om datoer og retningslinjer for arbejdet i 
Forligsudvalget

– Budgetproceduren for 2011: vejledende tidsplan
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C. Bilag: 

Oversigt efter udgiftsområde og FFR-program, som vedtaget af Coreper

Udgiftsområde, afsnit og loft Budget 2010 BF 2011
BF 2011

Rådets holdning
Forskel

(Rådets budgetforslag)
Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger

1: Bæredygtig vækst 64.249.445.345 47.727.155.803 64.406.946.054 54.650.510.910 64.360.396.054 52.684.370.910 -46.550.000 -0,07% -1.966.140.000
-

3,60%

63.974.000.000 Margen* 67.053.946 113.603.946

1.1: Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse 14.862.853.253 11.343.270.803 13.436.852.270 12.109.714.170 13.390.302.270 11.218.574.170 -46.550.000 -0,35% -891.140.000
-

7,36%

12.987.000.000 Margen* 50.147.730 96.697.730

Syvende forskningsrammeprogram 7.542.425.000 6.373.875.000 8.586.667.000 7.018.286.100 8.558.552.000 6.462.771.100 -28.115.000 -0,33% -555.515.000
-

7,92%

(inkl. sjette forskningsrammeprogram)
Nedlukning af nukleare anlæg (Slovakiet, 255.000.000 220.000.000 258.000.000 200.000.000 258.000.000 200.000.000 0 0
Litauen, Bulgarien)
Energiprojekter til støtte for den økonomiske 
genopretning 500.000.000 0 500.000.000 50.000.000 500.000.000 0 0 0 -50.000.000

-
100%

Energiprojekter til støtte for den økonomiske 
genopretning 1.980.000.000 1.027.482.000 0 1.074.766.600 0 1.074.766.600 0 0
Nedlukning af nukleare anlæg (Direkte forskning) 26.900.000 33.000.000 26.270.000 30.000.000 26.270.000 30.000.000 0 0
Ten 1.083.900.000 931.794.000 1.266.150.000 935.300.000 1.265.070.000 824.720.000 -1.080.000 -0,09% -110.580.000 -11,82

Galileo 894.400.000 453.500.000 195.941.800 554.000.000 194.491.800 552.550.000 -1.450.000 -0,74% -1.450.000
-

0,26%

Marco Polo 63.940.000 36.675.000 65.865.000 33.665.000 65.725.000 24.525.000 -140.000 -0,21% -9.140.000 -27,15

Livslang læring og Erasmus Mundus 1.107.288.500 1.075.812.000 1.135.635.000 1.076.240.000 1.135.435.000 1.042.540.000 -200.000 -0,02% -33.700.000
-

3,13%

RIK – Iværksætter- og innovationsprogrammet 302.113.000 198.622.200 316.044.000 163.069.000 314.744.000 97.769.000 -1.300.000 -0,41% -65.300.000 -40,04

RIK – Støtteprogrammet for ikt-politikken 112.400.000 95.160.000 120.600.000 103.400.000 120.600.000 88.400.000 0 0 -15.000.000 -14,51

RIK – Intelligent Energi 111.195.000 65.903.300 112.000.000 53.301.000 111.300.000 46.601.000 -700.000 -0,63% -6.700.000 -12,57

Den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden 214.550.000 180.510.000 191.330.000 175.110.000 189.290.000 161.560.000 -2.040.000 -1,07% -13.550.000
-

7,74%

Told 2013 og Fiscalis 2013 75.450.000 47.432.000 81.932.000 58.932.000 81.932.000 58.932.000 0 0



DT\824384DA.doc 11/20 PE445.756v01-00

DA

Udgiftsområde, afsnit og loft Budget 2010 BF 2011
BF 2011

Rådets holdning
Forskel

(Rådets budgetforslag)
Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger

Decentrale organer 251.081.753 247.397.803 237.994.470 237.994.470 234.949.470 234.949.470 -3.045.000 -1,28% -3.045.000
-

1,28%

Andre aktioner og programmer 342.210.000 356.107.500 342.423.000 345.650.000 333.943.000 318.490.000 -8.480.000 -2,48% -27.160.000
-

7,86%

1.2: Samhørighed for vækst og beskæftigelse 49.386.592.092 36.383.885.000 50.970.093.784 42.540.796.740 50.970.093.784 41.465.796.740 0 0 -1.075.000.000
-

2,53%

50.987.000.000 Margen 16.906.216 16.906.216

Konvergensmål 30.255.996.999 22.519.800.000 31.406.373.076 25.831.400.000 31.406.373.076 25.831.400.000 0 0

Målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse 7.604.832.146 6.095.900.000 7.084.823.108 7.835.400.000 7.084.823.108 7.093.400.000 0 0 -742.000.000
-

9,47%

Mål for europæisk territorialt samarbejde 1.242.911.613 818.200.000 1.312.201.407 1.040.300.000 1.312.201.407 982.300.000 0 0 -58.000.000
-

5,58%

Teknisk bistand 88.106.454 88.035.000 88.100.000 72.900.000 88.100.000 72.900.000 0 0

Samhørighedsfonden 10.190.244.880 6.854.950.000 11.078.596.193 7.752.750.000 11.078.596.193 7.477.750.000 0 0 -275.000.000
-

3,55%

Andre aktioner og programmer 4.500.000 7.000.000 0 8.046.740 0 8.046.740 0 0

2: Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer 59.498.833.302 58.135.640.809 59.486.248.389 58.135.685.296 59.011.601.738 57.314.977.696 -474.646.651 -0,80% -820.707.600
-

1,41%

60.338.000.000 Margen 851.751.611 1.326.398.262

Landbrugsmarkeder 43.417.420.000 43.416.522.586 43.374.505.132 43.376.461.358 42.913.692.532 42.915.648.758 -460.812.600 -1,06% -460.812.600
-

1,06%

Fiskerimarkedet 30.496.768 31.000.000 29.996.768 27.500.000 29.996.768 27.500.000 0 0

Dyre- og plantesundhed 371.885.000 253.685.000 342.900.000 252.800.000 333.525.000 237.925.000 -9.375.000 -2,73% -14.875.000
-

5,88%

Udvikling af landdistrikter 14.363.564.633 13.399.280.000 14.436.116.552 13.404.365.000 14.435.651.552 13.260.900.000 -465.000 0,00% -143.465.000
-

1,07%

Den Europæiske Fiskerifond 644.028.678 481.080.000 658.285.042 488.822.859 658.020.991 345.772.859 -264.051 -0,04% -143.050.000 -29,26

Fiskeriforvaltning og internationale aftaler 277.530.000 252.460.000 262.175.000 250.473.000 260.510.000 245.378.000 -1.665.000 -0,64% -5.095.000
-

2,03%

Life+ 306.855.000 215.820.000 333.500.000 268.225.000 331.900.000 215.125.000 -1.600.000 -0,48% -53.100.000 -19,8

Decentrale organer 42.953.223 43.113.223 43.769.895 43.769.895 43.304.895 43.459.895 -465.000 -1,06% -310.000
-

0,71%

Andre aktioner og programmer 44.100.000 42.680.000 5.000.000 23.268.184 5.000.000 23.268.184 0 0
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Udgiftsområde, afsnit og loft Budget 2010 BF 2011
BF 2011

Rådets holdning
Forskel

(Rådets budgetforslag)
Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger

3: EU-borgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed 1.674.487.370 1.397.957.870 1.803.069.740 1.491.552.740 1.792.319.740 1.422.637.740 -10.750.000 -0,60% -68.915.000
-

4,62%

1.889.000.000 Margen 85.930.260 96.680.260

3.1: Frihed, sikkerhed og retfærdighed 1.006.487.370 738.570.370 1.135.252.740 852.573.740 1.124.342.740 802.963.740 -10.910.000 -0,96% -49.610.000
-

5,82%

1.206.000.000 Margen 70.747.260 81.657.260

Solidaritet og forvaltning af migrationsstrømmene 517.150.000 349.290.000 612.590.000 431.110.000 611.340.000 403.410.000 -1.250.000 -0,20% -27.700.000
-

6,43%

Sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder 106.900.000 73.729.000 133.000.000 66.700.000 133.000.000 62.400.000 0 0 -4.300.000
-

6,45%

Grundlæggende rettigheder og retfærdighed 77.500.000 58.690.000 78.000.000 64.920.000 77.700.000 60.620.000 -300.000 -0,38% -4.300.000
-

6,62%

Decentrale organer 239.837.370 213.837.370 252.462.740 241.137.740 244.102.740 232.777.740 -8.360.000 -3,31% -8.360.000
-

3,47%

Andre aktioner og programmer 65.100.000 43.024.000 59.200.000 48.706.000 58.200.000 43.756.000 -1.000.000 -1,69% -4.950.000 -10,16

3.2: EU-borgerskab 668.000.000 659.387.500 667.817.000 638.979.000 667.977.000 619.674.000 160.000 0,02% -19.305.000
-

3,02%

683.000.000 Margen 15.183.000 15.023.000

Program for folkesundhed og forbrugerbeskyttelse 73.290.000 63.300.000 75.350.000 73.850.000 75.350.000 65.750.000 0 0 -8.100.000 -10,97

Kultur 2007 54.165.000 44.529.000 57.572.000 49.550.000 57.572.000 45.700.000 0 0 -3.850.000
-

7,77%

Aktive unge 124.886.000 122.380.000 126.888.000 118.280.000 126.888.000 118.030.000 0 0 -250.000
-

0,21%

Media 2007 102.078.500 93.500.000 110.035.000 101.210.000 109.810.000 100.985.000 -225.000 -0,20% -225.000
-

0,22%

Europa for Borgerne 32.505.000 23.365.000 28.530.000 21.700.000 28.500.000 21.670.000 -30.000 -0,11% -30.000
-

0,14%

Finansielt redskab for civilbeskyttelse 18.450.000 12.450.000 18.350.000 18.350.000 16.250.000 12.250.000 -2.100.000
-

11,44% -6.100.000 -33,24

Kommunikationsaktioner 95.280.000 86.540.000 93.685.000 86.400.000 93.685.000 84.900.000 0 0 -1.500.000
-

1,74%

Den Europæiske Solidaritetsfond 0 0 0 0 0 0 0 0
Decentrale organer 125.296.000 116.557.000 125.103.000 125.305.000 123.618.000 125.305.000 -1.485.000 -1,19% 0
Andre aktioner og programmer 42.049.500 96.766.500 32.304.000 44.334.000 36.304.000 45.084.000 4.000.000 12,38% 750.000 1,69%

4: EU som global partner 8.141.006.470 7.787.695.183 8.613.529.377 7.601.763.867 8.519.789.377 7.010.864.867 -93.740.000 -1,09% -590.899.000 -
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Udgiftsområde, afsnit og loft Budget 2010 BF 2011
BF 2011

Rådets holdning
Forskel

(Rådets budgetforslag)
Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger

7,77%

8.430.000.000 Margen* 70.330.623 164.070.623

Førtiltrædelsesinstrumentet (IPA) 1.587.100.000 1.782.174.400 1.796.793.000 1.513.666.157 1.740.043.000 1.317.757.157 -56.750.000 -3,16% -195.909.000 -12,94

Instrument for industrialiserede lande (ICI) 23.740.000 17.063.000 25.121.000 20.100.000 24.121.000 14.100.000 -1.000.000 -3,98% -6.000.000 -29,85

Demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) 164.198.200 157.974.000 163.113.000 148.673.000 162.113.000 117.673.000 -1.000.000 -0,61% -31.000.000 -20,85
Instrument for samarbejde om sikkerhed på det 
nukleare område 70.452.882 61.800.000 75.813.000 71.268.300 75.813.000 71.268.300 0 0
Instrument for industrialiserede lande (ICI+) 34.500.000 9.500.000 45.000.000 7.060.000 45.000.000 7.060.000 0 0
Det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument 
(ENPI) 1.672.867.627 1.359.833.000 1.726.993.000 1.348.092.600 1.725.793.000 1.321.892.600 -1.200.000 -0,07% -26.200.000

-
1,94%

Instrumentet for udviklingssamarbejde (DCI) 2.467.932.439 2.061.364.301 2.612.193.240 2.255.997.488 2.596.193.240 2.194.997.488 -16.000.000 -0,61% -61.000.000
-

2,70%

Stabilitetsinstrumentet 219.559.000 191.405.160 290.188.000 207.088.000 288.988.000 161.888.000 -1.200.000 -0,41% -45.200.000 -21,83

Humanitær bistand 800.518.000 800.518.000 824.693.000 824.693.000 824.193.000 824.193.000 -500.000 -0,06% -500.000
-

0,06%

Makroøkonomisk bistand 98.985.000 90.000.000 114.868.567 103.500.000 99.868.567 88.000.000 -15.000.000
-

13,06% -15.500.000 -14,98

Den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (FUSP) 281.541.000 225.650.000 327.374.000 286.036.000 327.374.000 286.036.000 0 0
EF’s sikkerhedsstillelse for lånetransaktioner 93.810.000 93.810.000 138.880.000 138.880.000 138.880.000 138.880.000 0 0

Reserve til nødhjælp 248.882.000 248.882.000 253.860.000 203.000.000 253.860.000 0 0 0 -203.000.000
-

100%

Decentrale organer 18.282.000 18.282.000 19.850.000 19.850.000 19.760.000 19.760.000 -90.000 -0,45% -90.000
-

0,45%

Andre aktioner og programmer 358.638.322 669.439.322 198.789.570 453.859.322 197.789.570 447.359.322 -1.000.000 -0,50% -6.500.000
-

1,43%

5: Administration 7.898.452.499 7.897.947.499 8.255.374.289 8.256.429.289 8.093.227.557 8.094.282.557 -162.146.732 -1,96% -162.146.732
-

1,96%

8.334.000.000 Margen* 160.625.711 322.772.443

Kommissionen 3.604.622.000 3.604.117.000 3.709.015.360 3.710.070.360 3.629.405.560 3.630.460.560 -79.609.800 -2,15% -79.609.800
-

2,15%

Pensioner (alle institutioner) 1.192.789.000 1.192.789.000 1.274.979.000 1.274.979.000 1.252.318.000 1.252.318.000 -22.661.000 -1,78% -22.661.000
-

1,78%

Europaskoler 154.212.044 154.212.044 173.514.000 173.514.000 160.611.000 160.611.000 -12.903.000 -7,44% -12.903.000
-

7,44%
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Udgiftsområde, afsnit og loft Budget 2010 BF 2011
BF 2011

Rådets holdning
Forskel

(Rådets budgetforslag)
Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger

Europa-Parlamentet 1.616.760.399 1.616.760.399 1.706.547.354 1.706.547.354 1.706.547.354 1.706.547.354 0 0

Rådet 633.552.000 633.552.000 651.580.000 651.580.000 643.155.000 643.155.000 -8.425.000 -1,29% -8.425.000
-

1,29%

Domstolen 329.300.000 329.300.000 345.293.000 345.293.000 334.388.440 334.388.440 -10.904.560 -3,16% -10.904.560
-

3,16%

Revisionsretten 147.945.731 147.945.731 146.879.500 146.879.500 144.265.731 144.265.731 -2.613.769 -1,78% -2.613.769
-

1,78%

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 123.173.749 123.173.749 139.220.719 139.220.719 124.845.420 124.845.420 -14.375.299
-

10,33% -14.375.299 -10,33

Regionsudvalget 79.660.950 79.660.950 91.067.355 91.067.355 80.842.683 80.842.683 -10.224.672
-

11,23% -10.224.672 -11,23

Den Europæiske Ombudsmand 9.332.275 9.332.275 9.395.100 9.395.100 9.395.100 9.395.100 0 0

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 7.104.351 7.104.351 7.882.901 7.882.901 7.453.269 7.453.269 -429.632 -5,45% -429.632
-

5,45%

Samlet budget 141.462.224.986 122.946.397.164 142.565.167.849 130.135.942.102 141.777.334.466 126.527.133.770 -787.833.383 -0,55% -3.608.808.332
-

2,77%

Samlet FFR-loft: 131.487.000.000 Samlet margen 1.235.692.151 2.023.525.534

* ANMÆRKNINGER vedrørende margener:
– Ved beregning af margenen for udgiftsområde 1 (underudgiftsområde 1.1) er ikke medregnet bevillingerne i forbindelse med Den Europæiske Fond for Tilpasning til 

Globaliseringen (500 mio. EUR)
– Margenen for udgiftsområde 2 omfatter overførsel fra graduering til udvikling af landdistrikter og fra bomuld og vin til omstrukturering i de respektive regioner (3 150,4 mio. 

EUR)
– Ved beregning af margenen for udgiftsområde 4 er ikke medregnet bevillingerne til nødhjælpsreserven (253,9 mio. EUR)
– Ved beregning af margenen for udgiftsområde 5 er medregnet fodnoten til FFR for 2007-2013 til et beløb på 82 mio. EUR for personalebidrag til pensionsordningen.
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Rådets udkast til erklæring om betalingsbevillinger

1. Betalingsbevillinger

"Rådet anmoder Kommissionen om at fremlægge et ændringsbudget, hvis det viser sig, at 
bevillingerne på budgettet for 2011 ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne under 
underområde 1a (konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse), underområde 1b 
(samhørighed for vækst og beskæftigelse), udgiftsområde 2 (beskyttelse og forvaltning af 
naturressourcer) og udgiftsområde 4 (EU som global partner)."

2. Specifik procedure for betalingsbevillinger under underudgiftsområde 1b

"Rådet anmoder indtrængende Kommissionen om senest ved udgangen af september 2011 at 
forelægge ajourførte taloplysninger om situationen og overslag over betalingsbevillinger 
under underudgiftsområde 1b (Samhørighed for vækst og beskæftigelse) samt om nødvendigt 
at forelægge et forslag til ændringsbudget med dette ene formål.

Rådet vil fastlægge sin holdning til forslaget til ændringsbudget så hurtigt som muligt for at 
undgå eventuelle manglende betalingsbevillinger."
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Konklusioner vedtaget på trepartsmødet den 30. juni 2010 om datoer og retningslinjer 
for arbejdet i Forligsudvalget

Datoer og retningslinjer for arbejdet i Forligsudvalget i 2010

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen minder om deres fælles erklæring af 30. 
november 2009 om overgangsforanstaltninger og især punkt 7, hvor de erklærede sig enige 
om at fastlægge principper og retningslinjer for Forligsudvalgets organisation. 

De er i den forbindelse enige om følgende nøgledatoer for 2010:

1. Der indkaldes til trepartsmøde den 11. oktober forud for Europa-Parlamentets 
behandling.

2. I overensstemmelse med artikel 314, stk. 4, litra c), i TEUF træder Forligsudvalget om 
nødvendigt sammen den 26. oktober 2010, idet fristen på 21 dage i artikel 314 udløber den 
15. november 2010, jf. den pragmatiske tidsplan, der blev godkendt i ovennævnte fælles 
erklæring.

3. Forligsudvalget mødes den 27. oktober om eftermiddagen med Europa-Parlamentet som 
vært og den 11. november med Rådet som vært. Forligsudvalgets møder forberedes på 
trepartsmøder den 27. oktober om formiddagen og den 4. og 8. november. Der kan indkaldes 
til yderligere trepartsmøder i den tre uger lange forligsperiode.

De er også enige om de retningslinjer for Forligsudvalgets arbejde, der er vedlagt i bilaget.
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Bilag om retningslinjerne for arbejdet i Forligsudvalget i 2010

1. Hvis Europa-Parlamentet vedtager ændringer til Rådets holdning, noterer Rådets 
formand sig uoverensstemmelserne mellem de to institutioner på plenarmødet efter 
afstemningen. En skrivelse fra Europa-Parlamentets formand med indkaldelse af 
Forligsudvalget sendes så efter aftale med Rådets formand inden udgangen af uge 42. 
Hvis Rådet ikke er enigt i alle Europa-Parlamentets ændringer, bekræftes dette ved en 
skrivelse, der sendes af Rådet den 25. oktober 2010.

2. Et fælles sæt dokumenter (inputdokumenter), der sammenfatter de forskellige skridt i 
budgetproceduren, stilles til rådighed for Forligsudvalget5. Det omfatter tal post for 
post, samlede beløb for hvert udgiftsområde og et konsolideret dokument med tal og 
anmærkninger for alle budgetposter, der anses for teknisk "åbne". Med forbehold af 
Forligsudvalgets endelige beslutning bliver alle de budgetposter, der anses for teknisk 
lukkede, anført i et særskilt dokument6. Disse dokumenter klassificeres efter kontoplan.

Andre dokumenter vil også blive vedlagt inputdokumenterne til Forligsudvalget7.

3. Forligsudvalget kan på første møde fastlægge rækkevidden af forhandlingerne og de
spørgsmål, der skal tages op på trepartsmøderne. Det kan også godkende listen over de 
budgetposter, der anses for teknisk lukkede, selv om enigheden er betinget, indtil der er 
opnået enighed om alle punkter.

De spørgsmål, der bliver indkredset på Forligsudvalgets første møde, og andre 
udestående spørgsmål vil blive drøftet på trepartsmøderne, så der eventuelt kan opnås 
enighed på Forligsudvalgets sidste møde.

Trepartsmøderne kan tilrettelægges omkring tematiske spørgsmål, bl.a. efter 
udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme. Der vil i fællesskab blive draget 
foreløbige konklusioner på eller umiddelbart efter hvert trepartsmøde, samtidig med at 
dagsordenen for det følgende møde fastlægges. Udkastet til konklusioner vil blive 
endeligt udformet af den institution, der er vært for mødet, og vil blive anset for 
godkendt efter 24 timer med forbehold af Forligsudvalgets endelige beslutning.

På Forligsudvalgets andet møde vil der foreligge konklusioner fra trepartsmøderne og et 
dokument med de budgetposter, hvor der er opnået foreløbig enighed på 
trepartsmøderne, med henblik på mulig godkendelse.

4. Forligsudvalget kan godkende konklusioner og eventuelle fælles erklæringer. Det vil 
                                               
5 De forskellige skridt omfatter: 2010-budgettet (inkl. vedtagne ændringsbudgetter), det oprindelige 

budgetforslag, Rådets holdning til budgetforslaget, Europa-Parlamentets ændringer til Rådets holdning og 
Kommissionens ændringsskrivelser (hvis de endnu ikke er fuldt godkendt af alle institutionerne).

6 En budgetpost, der anses for teknisk lukket, er en budgetpost, hvor Rådet og Europa-Parlamentet ikke er 
uenige, og hvor der ikke er forelagt nogen ændringsskrivelse.

7 Bl.a. en skrivelse om gennemførligheden fra Kommissionen vedrørende Rådets holdning og Europa-
Parlamentets ændringer, en ændringsskrivelse angående landbrug (og måske andre områder), eventuelt 
Kommissionens efterårsvarslingsmeddelelse i forbindelse med budgetoverslagene og eventuelle 
skrivelser fra andre institutioner vedrørende Rådets holdning og Europa-Parlamentets holdning.
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også skulle nå til enighed om den fælles tekst, som kommer til at indeholde et 
orienterende juridisk dokument og bilag8.

Den fælles tekst vil blive oversat til alle sprog (af Europa-Parlamentets tjenestegrene) 
og vil blive forelagt budgetmyndighedens to parter til godkendelse inden 14 dage.

Budgettet vil blive endeligt udformet, når begge budgetmyndighedens parter har 
vedtaget den fælles tekst, idet bilagene til den fælles tekst vil blive integreret med de 
budgetposter, der ikke er blevet ændret under forligsproceduren.

5. Den institution, der er vært for et møde (trepartsmøde eller forligsmøde), stiller 
tolkefaciliteter med fuld sprogordning til rådighed på Forligsudvalgets møder og en 
sproglig ad hoc-ordning på trepartsmøderne.

Den institution, der er vært for et møde, sørger for reproduktion og distribution af 
mødedokumenter.

De tre institutioners tjenestegrene samarbejder om at registrere resultaterne af 
forhandlingerne med henblik på endelig udformning af de fælles dokumenter.

________________________

                                               
8 Bilagene til den fælles tekst skal indeholde tal post for post for alle budgetposters vedkommende, 

sammenfattende tal for hvert udgiftsområde, et konsolideret dokument (tal og den endelige tekst til alle de 
budgetposter, der er blevet ændret under forligsproceduren) og en liste over de poster, der ikke er blevet 
ændret i forhold til budgetforslaget eller Rådets holdning.
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Budgetproceduren for 2011: vejledende tidsplan

PER 9. JULI 2010

UGE AKTIVITETER

Uge 26
(28. juni – 2. juli)

- 30. juni: Trepartsmøde

Uge 28
(15.-16. juli)

- 8. juli: Coreper
- 13. august: Rådets budget

Uge 36
(6.-10. september)

- 7. eller 8. september: Redegørelse for Rådets holdning på 
plenarmødet ved ministeren

- 8. september (kl. 12.00): FRIST for udvalgene og 
medlemmerne til at fremsætte ændringsforslag til 
plenarforsamlingen (40 underskrifter)

- 8. september (kl. 12.00): FRIST for medlemmerne til at 
fremsætte ændringsforslag til COBU (færre end 40 
underskrifter)

Uge 37
(13.-17. september)

- 15. september (kl. 12.00) – FRIST for de politiske til at 
fremsætte ændringsforslag til plenarforsamlingen

Uge 40
(4.-8. oktober)

- 4., 5., 7. oktober: Møde i Budgetudvalget: afslutning på 
afstemning om ændringsforslag og beslutning

Uge 41
(11.-15. oktober)

- 11. oktober: Trepartsmøde

Uge 42
(18.-22. oktober)

- 20. oktober: Europa-Parlamentets afstemning
- Kommissionen fremlægger ændringsskrivelse om 

landbrugsudgifter
- Efter afstemningen afgiver ministeren en erklæring over 

for plenarforsamlingen, hvormed "forskellene mellem 
Rådets og Parlamentets holdning noteres"

- 22. oktober: Formanden for Europa-Parlamentet sender 
en mødeindkaldelse til Forligsudvalget 
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UGE AKTIVITETER

Uge 43
(25.-29. oktober)

- 25. oktober: Rådet udsteder en officiel skrivelse med 
godkendelse eller forkastelse af Europa-Parlamentets 
ændringer

- 27. oktober om formiddagen: - Budgetudvalgsmøde
- Eventuelt trepartsmøde

- 27. oktober om eftermiddagen: Forligsudvalgets møde 
åbnes officielt (artikel 314, stk. 4, i TEUF) af formanden for 
Europa-Parlamentet (i Parlamentets lokaler) (det præcise 
tidspunkt bekræftes senere)

Uge 44
(1.-5. november)

(4. november?) Forberedende møder (ordførere)

- 4. november: Trepartsmøde (sammensætningen 
bekræftes senere)

Uge 45
(8.-12. november)

- 8. november: Trepartsmøde
- 9. november: Budgetudvalgsmøde
- 11. november: Forligsudvalgets andet møde (i Rådets 

lokaler)

Afslutning af forliget

Uge 46
(15.-19. november)

- Europa-Parlamentet: forberedelse af de politiske gruppers 
holdning til den fælles tekst

- 15. november: Trepartsmøde (om nødvendigt)

Uge 47
(22.-26. november)

- Parlamentets og Rådets godkendelse af den fælles tekst


