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MOTIVERING

1. INLEDNING

Den 20 juli 2010 lade kommissionen fram ett förslag till Europaparlamentets och 
rådets beslut om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om 
budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning med avseende på den fleråriga 
budgetramen för att möta Iterprojektets ytterligare finansieringsbehov1. Det här 
förslaget ersätter det tidigare förslaget.

I det nya förslaget har hänsyn tagits till framstegen med förhandlingarna, särskilt i 
fråga om möjligheterna till omfördelningar inom rubrik 1a och de nivåer för 
ytterligare åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden som behöver 
anslås för Iter under 2012 och 2013. Syftet med förslaget är att underlätta för 
budgetmyndigheten att snabbt nå en överenskommelse för att säkra ett framgångsrikt 
genomförande av Iterprojektet.

Förslaget har utformats helt i enlighet med kommissionens budgetförslag för 2012 
och kommissionens förslag till rådets beslut om ramprogrammet för Europeiska 
atomenergigemenskapens verksamhet inom området forskning och utbildning på 
kärnenergiområdet (2012–2013)2. För att ramprogrammet för Euratom ska kunna 
antas av rådet krävs det att det parallella förfarandet för att frigöra ytterligare 
budgetmedel för Iter blir framgångsrikt.

2. ANVÄNDNING AV MARGINALER OCH OMFÖRDELNING AV ANSLAG INOM RUBRIK 1A

För 2011 återstår det ingen marginal under utgiftstaket för rubrik 1a, och 
marginalerna för 2012 och 2013 räcker inte för att både tillgodose behoven för Iter 
och ge tillräckligt utrymme för oförutsedda utgifter, vilket är ett krav enligt punkt 13 
i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund 
ekonomisk förvaltning3. 

I enlighet med punkt 23 första stycket i det interinstitutionella avtalet har 
kommissionen undersökt möjligheterna till en omfördelning av utgifterna mellan de 
program som faller under rubrik 1a, med målsättningen att inom taket för rubriken i 
fråga frigöra ett belopp som i förhållande till den nya planerade utgiften är väsentligt, 
både i absoluta tal och räknat i procent. Som en följd av detta föreslås en 
omfördelning av 100 miljoner euro år 2012 och 360 miljoner euro år 2013 från 
sjunde ramprogrammet för forskning. 

                                               
1 KOM(2010) 403 slutlig, 20.7.2010. 
2 KOM(2011) 72 slutlig, 7.3.2011.
3 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
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3. ÖVERFÖRINGAR FRÅN EN RUBRIK TILL EN ANNAN (ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN)

I enlighet med punkt 23 andra stycket i det interinstitutionella avtalet har 
kommissionen undersökt möjligheterna att utjämna effekten av en höjning av taket 
för en rubrik genom att sänka taket för en annan rubrik.

De återstående marginalerna under utgiftstaken för övriga rubriker förutom rubrik 1a 
för åren 2011–2013 beräknas för närvarande till följande: 

2011 2012 2013

Rubrik 1b 6,4 22,1 0,4

Rubrik 2 1678,8 651,6 112,8

Rubrik 3a 67,0 65,6 34,3

Rubrik 3b 0,1 15,5 25,3

Rubrik 4 0 246,7 112,0

Rubrik 5 243,2 472,6 521,6

Med tanke på bestämmelsen i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet bedömer 
kommissionen att de marginaler som återstår under rubrikerna 1b, 3a och 3b inte 
räcker till för att täcka de ytterligare finansieringsbehoven, och att de förväntade 
ytterligare anslagsbehoven inom rubrik 4 inte möjliggör någon sänkning av det 
utgiftstaket. 

Däremot ligger 2011 års marginaler för rubrik 2 och 5 på en sådan nivå att det skulle 
var möjligt att reducera utgiftstaken för dessa rubriker för att kompensera den 
höjning av taket för rubrik 1a år 2012 och 2013 som krävs för att tillgodose behoven 
för Iter. Kommissionen föreslår således att utgiftstaket för rubrik 2 år 2011 sänks 
med 650 miljoner euro och att utgiftstaket för rubrik 5 samma år sänks med 190 
miljoner euro. Samtidigt föreslås en höjning av utgiftstaket för rubrik 1a med 650 
miljoner euro för 2012 och med 190 miljoner euro för 2013. 

Den föreslagna justeringen mellan utgiftstaken lämnar en marginal på 1028,8 
miljoner euro disponibel under taket för rubrik 2 och 53,2 miljoner euro under 
rubrik 5 år 2011. Kommissionen har åtagit sig att vidta alla åtgärder som är lämpliga 
för att garantera respekten för de beslut som fattats om utgifter inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om dess finansiering, däribland även 
överenskommelsen om hälsokontrollen.
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4. BETALNINGSBEMYNDIGANDEN

Enligt punkt 23 fjärde stycket i det interinstitutionella avtalet måste man vid varje 
revidering se till att ett lämpligt förhållande föreligger mellan åtaganden och 
betalningar. Förslaget innebär ingen ändring av det samlade taket för 
betalningsbemyndiganden i budgetramen för 2007–2013. Samtidigt garanteras en 
ordnad utveckling av betalningsbemyndigandena i förhållande till 
åtagandebemyndigandena.

5. SAMMANFATTANDE TABELL OCH SLUTSATS 

I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna ändringarna av taken för 
åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i budgetramen. Beloppen 
uttrycks i löpande priser.

(miljoner euro) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013
1a. Konkurrenskraft för tillväxt 
och sysselsättning

650 190 840

2. Skydd och förvaltning av 
naturresurser

-650 -650

3a. Frihet, säkerhet och rättvisa 0
3b. Medborgarskap 0
4. EU som global partner 0
5. Administration -190 -190
6. Kompensationer 0
Total förändring i
åtagandebmyndiganden

0 0 0 0 -840 650 190 0

Total förändring i
betalningsbemyndiganden

0 -840 0 840 0

Revideringen innebär ingen förändring av de övergripande taken för åtagande- och 
betalningsbemyndiganden för perioden 2007–2013 uttryckta i löpande priser. 

Av nedanstående tabell framgår de reviderade årliga utgiftstak i budgetramen som 
följer av ovan nämnda ändringar, uttryckta i löpande priser. 

Det formella beslutet om att ändra det interinstitutionella avtalet vad beträffar 
budgetramen måste hänvisa till den tabell som finns i det interinstitutionella avtalet 
och som uttrycks i 2004 års fasta priser. Beloppen i löpande priser måste därför 
räknas om till 2004 års priser med hjälp av en fast årlig deflator på 2 %, enligt punkt 
16 i det interinstitutionella avtalet (se bilagan till förslaget till Europaparlamentets 
och rådets beslut).
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(miljoner euro - löpande priser)

ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totalt
2007-2013

1.Hållbar tillväxt 53.979 57.653 61.696 63.555 63.974 67.614 70.147 438.618
1a Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning 8.918 10.386 13.269 14.167 12.987 14.853 15.623 90.203
1b Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning 45.061 47.267 48.427 49.388 50.987 52.761 54.524 348.415

2. Skydd och förvaltning av naturresurser 55.143 59.193 56.333 59.955 59.688 60.810 61.289 412.411
varav marknadsrelaterade utgifter och
direktbetalningar 45.759 46.217 46.679 47.146 47.617 48.093 48.574 330.085

3. Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa 1.273 1.362 1.518 1.693 1.889 2.105 2.376 12.216
3a Frihet, säkerhet och rättvisa 637 747 867 1.025 1.206 1.406 1.661 7.549
3b Medborgarskap 636 615 651 668 683 699 715 4.667

4. EU som global partner 6.578 7.002 7.440 7.893 8.430 8.997 9.595 55.935

5. Administration (1) 7.039 7.380 7.525 7.882 8.144 8.670 9.095 55.735
6. Kompensationer 445 207 210 0 0 0 0 862

ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN TOTALT 124.457 132.797 134.722 140.978 142.125 148.196 152.502 975.777

i procent av BNI 1,02% 1,08% 1,16% 1,18% 1,15% 1,13% 1,12% 1,12%

BETALNINGSBEMYNDIGANDEN TOTALT 122.190 129.681 120.445 134.289 133.440 141.360 144.171 925.576

i procent av BNI 1,00% 1,05% 1,04% 1,12% 1,08% 1,08% 1,06% 1,06%
Marginal 0,24% 0,19% 0,20% 0,11% 0,15% 0,15% 0,17% 0,17%

Tak för egna medel i procent av BNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23%

 BUDGETRAM 2007-2013: JUSTERAD FÖR ITER 

1) De pensionsutgifter som ingår i detta utgiftstak anges netto efter personalens bidrag till systemet, inom 500 miljoner euro i 2004 års priser för perioden 2007-2013.
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Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och 
sund ekonomisk förvaltning med avseende på den fleråriga budgetramen för att möta 

Iterprojektets ytterligare finansieringsbehov

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT 
FÖLJANDE

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning4, särskilt punkterna 21, 22 och 23,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Vid [trepartsmötet]/[budgetförlikningsmötet] den … 2011 enades Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om formerna för att lämna ytterligare finansiering till 
Iterprojektet. Finansieringen förutsätter en revidering av den fleråriga budgetramen för 
2007–2013 i enlighet med punkterna 21, 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet i 
syfte att höja taken för åtagandebemyndiganden under underrubrik 1A med 650 
miljoner euro för 2012 och med 190 miljoner euro för 2013 i löpande priser.

(2) Höjningen av utgiftstaken för åtagandebemyndiganden under underrubrik 1a för 2012 
och 2013 kommer till fullo att kompenseras genom en sänkning av utgiftstaken för 
åtagandebemyndiganden under rubrikerna 2 och 5 år 2011. 

(3) För att ett lämpligt förhållande mellan åtaganden och betalningar ska bibehållas 
kommer de årliga utgiftstaken för betalningsbemyndiganden att justeras. Justeringen 
kommer att vara neutral i betalningsbehovshänseende under perioden 2007–2013.

(4) Bilaga I till det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning bör därför ändras i enlighet med detta5.

                                               
4 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
5 För detta ändamål kommer beloppen i ovanstående överenskommelse att räknas om i 2004 års priser.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Bilaga I till det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning 
ska ersättas av bilagan till det här beslutet.

Utfärdat i 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar
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BILAGA 

(miljoner euro - 2004 års priser)

ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Hållbar tillväxt 50.865 53.262 55.879 56.435 55.693 57.708 58.696 388.538
1a Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning 8.404 9.595 12.018 12.580 11.306 12.677 13.073 79.653
1b Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning 42.461 43.667 43.861 43.855 44.387 45.031 45.623 308.885

2. Skydd och förvaltning av naturresurser 51.962 54.685 51.023 53.238 51.962 51.901 51.284 366.055
varav marknadsrelaterade utgifter och
direktbetalningar 43.120 42.697 42.279 41.864 41.453 41.047 40.645 293.105

3. Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa 1.199 1.258 1.375 1.503 1.645 1.797 1.988 10.765
3a Frihet, säkerhet och rättvisa 600 690 785 910 1.050 1.200 1.390 6.625
3b Medborgarskap 599 568 590 593 595 597 598 4.140

4. EU som global partner 6.199 6.469 6.739 7.009 7.339 7.679 8.029 49.463

5. Administration (1) 6.633 6.818 6.816 6.999 7.090 7.400 7.610 49.366
6. Kompensationer 419 191 190 0 0 0 0 800

ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN TOTALT 117.277 122.683 122.022 125.184 123.729 126.485 127.607 864.987

i procent av BNI 1,08% 1,09% 1,06% 1,06% 1,03% 1,03% 1,01% 1,049%

BETALNINGSBEMYNDIGANDEN TOTALT 115.142 119.805 109.091 119.245 116.168 120.649 120.636 820.736

i procent av BNI 1,06% 1,06% 0,95% 1,01% 0,97% 0,98% 0,96% 1,00%
Marginal 0,18% 0,18% 0,29% 0,22% 0,26% 0,25% 0,27% 0,23%

Tak för egna medel i procent av BNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23%

BUDGETRAM 2007-2013 

1) De pensionsutgifter som ingår i detta utgiftstak anges netto efter personalens bidrag till systemet, inom 500 miljoner euro i 2004 års priser för perioden 2007-2013.
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