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ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 
TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET 

UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT 
Avsnitt III – Kommissionen 

Europeiska kommissionen förelägger härmed budgetmyndigheten denna ändringsskrivelse nr 1 
till 2012 års förslag till allmän budget (nedan kallat budgetförslaget) av de skäl som anges i 
motiveringen och med beaktande av bestämmelserna i 

– fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, jämfört med 
fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a, 

– rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med 
budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1, särskilt artikel 37, 

– förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, som lades fram 
av kommissionen den 26 maj 20112, 

– det gemensamma meddelandet Ny respons på ett grannskap i förändring3 och den 
finansieringsöversikt för rättsakt som är bifogad denna, 

– det gemensamma meddelandet Ett partnerskap för demokrati och delat välstånd med 
södra Medelhavsområdet4. 

                                                 
1 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. 
2 KOM(2011) 300. 
3 KOM(2011) 303. 
4 KOM(2011) 200. 
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1. INLEDNING 
Denna ändringsskrivelse nr 1 (ÄS 1) till budgetförslaget för 2012 (BF 2012) avser följande: 

– En ökning med 400 miljoner euro i åtagandebemyndigandena för åtgärder i den region som 
omfattas av EU:s grannskapspolitik för att följa upp det nyligen antagna gemensamma 
meddelandet Ny respons på ett grannskap i förändring5. Ett belopp på 395,5 miljoner euro till det 
europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (EGPI) och 4,5 miljoner euro till det 
europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR). 

– Den därmed sammanhängande omfördelningen av betalningsbemyndiganden från andra program 
under budgetrubrik 4, dvs. 102,8 miljoner euro till EGPI och 1,3 miljoner euro till EIDMR. Detta 
har ingen inverkan på den totala nivån på betalningsbemyndigandena. 

Ökningen med 400 miljoner euro i åtagandebemyndiganden kommer att tas från marginalen under 
budgetrubrik 4 (246,7 miljoner euro) och från flexibilitetsmekanismen (153,3 miljoner euro). 

2. FÖRSTÄRKNING AV DET EUROPEISKA GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENTET 

2.1. Bakgrund och översikt 

Vid den strategiska översyn av den europeiska grannskapspolitiken (kallad EGP i tabeller) som 
gjordes förra året fastställdes de områden där grannskapspolitiken kan stärkas betydligt. 
Revolutionerna och upploppen i södra Medelhavsområdet och den starka önskan om politiska och 
ekonomiska förändringar som folken i dessa länder har gett uttryck för gör att stödet från EU blir ännu 
viktigare än tidigare, och visar på områden där EU och partnerländerna kan och bör uppnå bättre 
resultat. EU är dessutom fast beslutet att ge varaktigt stöd till demokratiserings- och reformprocessen i 
både det östra och södra grannskapet. 

I meddelandet Ny respons på ett grannskap i förändring redovisas förslagen från den strategiska 
översynen av den europeiska grannskapspolitiken och, i detta sammanhang, fastställs strategin för 
Östeuropa och södra Kaukasus inom ramen för ett fortsatt genomförande av det östliga partnerskapet 
och strategin för södra Medelhavsområdet inom ramen för det nya partnerskapet för demokrati och 
delat välstånd6. Genom sitt erbjudande om ett partnerskap för demokrati och välstånd försöker EU 
stödja den demokratiska omvandling som inletts i Egypten och Tunisien och som kan spridas till 
andra länder i södra Medelhavsområdet. 

I det gemensamma meddelandet föreslås en ny strategi för grannskapspolitiken. Det anges även att det 
skulle behövas ytterligare medel (från olika källor) på upp till 1 242 miljoner euro till regionen 
fram till 2013. 

Denna strategi innebär att man ökar anslaget till EGPI7 med 751 miljoner euro för perioden 2011–
2013 och anslaget till det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter 
(EIDMR) med 4,5 miljoner euro för 2012. Ungefär 355,5 miljoner euro ska omfördelas från andra 
instrument, vilket även omfattar utgifterna för administrativt stöd. 

I tabellen nedan anges de program som ska få förstärkning, de ytterligare anslagen till regionen samt 
en översikt över finansieringskällorna för perioden 2011–2013. Effekterna för varje enskild 
budgetrubrik redovisas i budgetbilagan. 
                                                 
5 KOM(2011) 303. 
6 KOM(2011) 200. 
7 Detta medel kompletterar de 5 700 miljoner euro som inom ramen för budgetplaneringen för det europeiska 

grannskaps- och partnerskapsinstrumentet beviljats för 2011–2013. 
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(Åtagandebemyndiganden i miljoner euro) 
Översikt Finansiering av översynen av EGP via EU:s budget - 2011–2013 

 2011 2012 2013 Totalt 
1. Ökning till 85,460 400,000 270,000 755,460 

⎯ EGPI 85,460 395,500 270,000 750,960 

⎯ EIDMR  4,500  4,500 

2. Medel från andra instrument för yttre åtgärder 
och krishantering som är inriktade på EGP-
regionen enligt följande: 

22,700 60,000 160,000 247,200 

⎯ EIDMR och DCI/Icke-statliga aktörer 12,700   12,700 

⎯ Makroekonomiskt stöd  50,000 50,000 100,000 

⎯ Stabilitetsinstrument 10,000 10,000 20,000 40,000 

⎯ Avsättning till garantifonden för EIB-lån   90,000 90,000 

DELSUMMA (1+ 2) 108,160 460,000 430,000 998,160 

3. Utnyttjande av EIB-återflöden 174,000 35,000 35,000 244,000 

YTTRELIGARE MEDEL TILL REGIONEN 
TOTALT 
(1 + 2 + 3)

282,160 495,000 465,000 1 242,16
0

     

Ökningarna har finansierats med medel från 
följande källor:  85,460 400,000 270,000 755,460 

⎯ Marginalen under budgetrubrik 4  246,656  246,656 

⎯ Flexibilitetsmekanismen  153,344  153,344 

⎯ Omfördelning från 85,460  270,000 355,460 

⎯ DCI 51,000  100,000 151,000 

⎯ Bidrag till EBRD 34,460   34,460 

⎯ IPA   60,000 60,000 

⎯ Stabilitetsinstrumentet   70,000 70,000 

⎯ Andra, bl.a. Gusp   40,000 40,000 
     

Kompletterande finansiering från reserven för 
katastrofbistånd:  65,000   65,000 

⎯ Instrumentet för humanitärt bistånd 60,000   60,000 

⎯ Instrumentet för civilskydd i tredjeländer  5,000   5,000 

TOTALSUMMA
347,160 495,000 465,000 1 307,16

0

Genom denna ändringsskrivelse, som avser den del av den ökning som krävs för genomförandet av 
den nya strategin för grannskapspolitiken som faller på 2012, ändras de relevanta budgetposterna i 
budgetförslaget för 2012 genom att 400 miljoner euro skjuts till i form av åtagandebemyndiganden 
för EGPI och EDMR. Med tanke på tidsfristerna och osäkerheten kring genomförandet föreslår 
kommissionen att 120,1 miljoner euro omfördelas från betalningsbemyndiganden som redan ingår i 
budgetförslaget för 2012 (se budgetbilagan). Om så är nödvändigt, och beroende på regionens 
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förmåga att utnyttja anslagen, kan kommissionen komma att begära ytterligare 
betalningsbemyndiganden under årets lopp, via överföringar eller en ändringsbudget. 

Kommissionen lägger fram separata förslag för budgetmyndigheten när det gäller överföringar som 
syftar till att omfördela andra oanvända medel i 2011 års budget till grannnskapspolitiken. 

Den rättsliga ramen för den europeiska grannskapspolitiken är lämplig som grund för flertalet av de 
nya samarbetsåtgärder som fastställdes vid översynen. Den föreslagna ökningen är förenlig med punkt 
37 i det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning8, eftersom 
åtgärden utgör ett svar på ”nya objektiva och varaktiga omständigheter som är precist och uttryckligen 
motiverade, med hänsyn tagen till de resultat som uppnåtts under genomförandet av programmen”. 

2.2. Hur ökningen ska användas 

Ekonomiskt stöd kommer att ges för att ytterligare förstärka partnerskapet med befolkningen i 
regionen, främja en hållbar och inkluderande tillväxt, tillgodose de ytterligare behov som uppstår på 
grund av den demokratiska omvandlingen i partnerländerna, bidra till uppnåendet av 
millennieutvecklingsmålen och finansiera de nya initiativ som denna översyn ger upphov till, särskilt 
på områdena partnerskap med samhällen samt landsbygdsutveckling och regional utveckling. 

De nya åtgärder som vidtas för att omsätta dessa mål i praktiken kan indelas i följande tre kategorier: 

Komponent 1 — Demokratisk omvandling och institutionsuppbyggnad 

Stöd till demokratisk omvandling och institutionsuppbyggnad genom övergripande 
institutionsuppbyggnadsprogram för demokratisk omvandling och andra relevanta åtgärder som 
inriktas på sådana institutioner som är avgörande för demokratiska samhällen, och som bidrar till den 
demokratiska reformen av säkerhetssektorn. Dessa åtgärder förväntas leda till förbättringar när det 
gäller respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, demokrati, ett 
oberoende och fritt rättsväsende, korruptionsbekämpning, demokratisk kontroll av säkerhetssektorn, 
ökad rörlighet till följd av bättre gränsförvaltning och migrationshantering samt ökad 
överensstämmelse mellan de nationella lagstiftningarna och EU:s regelverk. 

Komponent 2 — Ett starkare partnerskap med befolkningen i regionen genom ett ökat utbyte 
mellan studenter, forskare och ungdomar, t.ex. genom ökad rörlighet för studenter och akademiker 
inom ramen för partnerskap mellan universitet (genom Erasmus Mundus), strukturerat samarbete för 
modernisering av universiteten (Tempus), samarbete mellan skolor genom EU:s eTwinning-program 
och ökade kontakter mellan ungdomar. 

Komponent 3 — Hållbar och inkluderande tillväxt samt ekonomisk utveckling  

Främja en hållbar och inkluderande tillväxt genom att stödja små och medelstora företag och åtgärda 
de ekonomiska och sociala skillnaderna i partnerländer genom s.k. pilotprogram som utformats med 
EU:s sammanhållningspolitik och politik för landsbygdsutveckling som förebild. 

Utöver EGPI så tillhandahålls EU:s budgetstöd även via EIDMR, som gör det möjligt att ge direkt 
ekonomiskt stöd till aktörer i det civila samhället såsom t.ex. människorättsförsvarare och icke-statliga 
organisationer. Enligt förslaget ska kapitel 19 04 (EIDMR) i budgetförslaget 2012 ökas med 4,5 
miljoner euro i syfte att stödja det civila samhället i övergången till demokrati. 

                                                 
8 2006/K139/01 
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2.3. Stödmottagare 

Syftet med EU:s nya grannskapspolitik är att främja en utveckling mot ökad demokrati, särskilt den 
demokratiska omvandling som inletts i Egypten och Tunisien och som kan spridas till andra länder. 
För att denna utveckling ska bli hållbar måste den åtföljas av reformer av de demokratiska 
institutionerna samt ekonomisk tillväxt. Befolkningarna i grannskapsländerna behöver också se att EU 
är berett att hjälpa i denna stimulerande men svåra period av omvandling. 

Alla partnerländer kommer att omfattas av verksamheter som syftar till att stärka ”partnerskapet med 
samhället” (komponent 2), medan finansieringen inom ramen för de två andra komponenterna 
kommer att tilldelas partnerländer enligt principerna om ”mer för mer” och ömsesidig ansvarighet. 

Ökat EU-stöd kommer att vara avhängigt av att framsteg görs med att bygga upp och befästa 
demokrati och respekt för rättsstatsprincipen. Ju mer och snabbare ett land gör framsteg med sina 
interna reformer desto mer EU-stöd kommer det att få. Dessa prioriterade åtaganden kommer att 
skräddarsys med hänsyn till varje lands behov och det regionala sammanhanget. Åtagandena åtföljs av 
insikten om att meningsfulla reformer medför betydande kostnader i inledningsskedet. För länder där 
inga reformer ännu gjorts kommer EU att ompröva eller t.o.m. minska finansieringen. 

De ökade anslagen kommer att föras till 

⎯ kapitel 19 08, under budgetposten för Europeiska grannskaps- och partnerskapens ekonomiska 
samarbete med Medelhavsländerna (308,75 miljoner euro till punkt 19 08 01 01) och med 
Östeuropa (75 miljoner euro till punkt 19 08 01 03), för att täcka de behov som följer av den 
demokratiska omvandlingen i södra Medelhavsområdet. Det är emellertid möjligt att göra 
omfördelningar via överföringar under budgetgenomförandet om detta skulle visa sig vara 
nödvändigt till följd av den nya principen om villkorlighet (differentiering och mer-för-mer). 
Ökningen av anslaget till EGPI omfattar även administrativa utgifter (punkt 19 01 04 02) till 
ett belopp av 11,75 miljoner euro. 

⎯ budgetposten för EIDMR (artikel 19 04 01) för att täcka särskilda initiativ till stöd för den 
demokratiska omvandlingen i det södra grannskapet (4,5 miljoner euro). 

2.4. Hur ökningen ska finansieras 

Ökningen av anslagen ska finansieras genom en omfördelning och omprogrammering av medel som 
redan finns tillgängliga inom ramen för de befintliga instrumenten på området yttre förbindelser, i 
kombination med ianspråktagande av den oallokerade marginalen under utgiftstaket i rubrik 4 i den 
fleråriga finansieringsramen och av flexibilitetsmekanismen under 2012. 

2.4.1. 2011 års budget 

När det gäller 2011 kommer ökningen med 85,5 miljoner euro att göras tillgänglig genom 
överföring av anslag från instrumentet för utvecklingsbistånd (även kallat DCI-instrumentet) 
(51 miljoner euro) och en minskning av EU:s bidrag till Europeiska banken för 
återuppbyggnad och utveckling (EBRD) (34,5 miljoner euro). 

2.4.2. Budgetförslag för 2012 

När det gäller 2012 kommer den ökning på 400 miljoner euro som begärs enligt denna 
ändringsskrivelse att tas från följande källor: 

⎯ Den oallokerade marginalen under utgiftstaket i rubrik 4 (246,7 miljoner euro). En del 
av marginalen i budgetförslaget för 2012 har tillkommit genom en sänkning av de 
ursprungliga anslag som avsatts för DCI-instrumentet (89 miljoner euro), instrumentet 



 

 7    

för stöd inför anslutningen (även kallat IPA-instrumentet) (60 miljoner euro) och 
stabilitetsinstrumentet (60 miljoner euro). De betalningsbemyndiganden som är 
nödvändiga kommer också att omfördelas från dessa program. 

⎯ Flexibilitetsmekanismen (153,3 miljoner euro). 

Såsom förklaras i den redovisade beräkningen för 2012 har de ursprungliga anslagen för vissa 
åtgärder, t.ex. inom ramen för DCI, IPA och stabilitetsinstrumentet minskats till viss del på 
grundval av resultatindikatorer som t.ex. förseningar i genomförandet, otillräcklig förmåga att 
utnyttja anslagen och avsaknad av klart definierade behov. 

Tack vare genomgången av länderprogrammen inom ramen för DCI-instrumentet har man 
kunnat identifiera ett antal olika sätt att minska de fleråriga nationella vägledande 
programmen, särskilt i länder i Latinamerika och Asien. 

Både vidden av de händelser som för närvarande utspelar sig i grannskapsländerna och det 
faktum att EU har både behov och intresse av att hantera denna händelseutveckling på bästa 
sätt gör att det är berättigat att använda hela marginalen på 246,7 miljoner euro till detta 
ändamål. Den del som inte kan finansieras på detta sätt kommer i stället att finansieras med 
medel från flexibilitetsmekanismen. 

2.4.3. Budgetplanering för 2013 

År 2013 planeras de ytterligare 270 miljonerna euro att finansieras genom en omfördelning 
av medel från instrumentet för utvecklingsbistånd (100 miljoner euro), instrumentet för stöd 
inför anslutningen (60 miljoner euro) och stabilitetsinstrumentet (70 miljoner euro) samt från 
andra instrument, bl.a. den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (40 miljoner euro)9. 

De föreslagna omfördelningarna leder inte till någon minskning av det offentliga utvecklingsbiståndet. 
Det kommer att säkerställas att de omfördelade medlen, trots att åtagandena och utbetalningarna sker 
på grundval av en annan rättslig grund, ändå huvudsakligen inriktas på de främsta och övergripande 
målen för DCI-förordningen (artikel 2 i förordning (EG) nr 1905/2006), dvs. "att utrota fattigdomen i 
partnerländer och partnerregioner inom ramen för en hållbar utveckling och även att uppnå 
millennieutvecklingsmålen och främja demokrati, god samhällsstyrning och respekt för de mänskliga 
rättigheterna och rättsstatsprincipen”. 

2.5  Kompletterande finansiering från andra källor än EGPI och EIDMR 

Såsom nämnts ovan kommer genomförandet av den nya strategin inom grannskapspolitiken, som 
bygger på ömsesidig ansvarighet och att alla parter ansluter sig till de universella värdena mänskliga 
rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen, att kräva ytterligare medel på upp till 1 242 miljoner 
euro fram till 2013. Förutom de redan tidigare nämnda ökningarna av anslagen till EGPI och EIDMR 
kommer följande nya medel att anslås till regionen: 

⎯ Medel från tematiska instrument som redan budgeterats och programmerats för EDMR (8,9 
miljoner euro för åren 2011–2012 har redan planerats) och från andra program som t.ex. det 
tematiska programmet för icke-statliga aktörer inom ramen för instrumentet för 
utvecklingsbistånd (3,8 miljoner euro). 

⎯ Stabilitetsinstrumentet (40 miljoner euro)10. 

                                                 
9 Vilken sker på grundval av ett förslag från den höga representanten och i enlighet med de särskilda bestämmelserna 

för budgeten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. 
10 Det exakta belopp som kommer att tas i anspråk inom ramen för stabilitetsinstrumentet kommer att bestämmas av om 

det finns passande projekt. Om beloppet för dessa projekt uppgår till mindre än 40 miljoner kommer saldot att 
överföras till EGPI.  
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⎯ Avsättning till lånegarantifonden för den garanti (90 miljoner euro) som krävs för ytterligare 
lån från Europeiska investeringsbanken (EIB) på en miljard euro till grannländerna i södra 
grannskapet11. 

⎯ Instrumentet för makroekonomiska stöd (100 miljoner euro)12. 

⎯ Möjlighet för EIB att använda återflöden från äldre åtgärder för kapitalinvesteringar i små och 
medelstora företag (244 miljoner euro). För detta krävs att rådet antar den föreslagna 
ändringen av artikel 23 i EGPI-förordningen. 

Parallellt ändras inriktningen i de befintliga nationella vägledande programmen mot huvudmålen i det 
nya partnerskapet, och 150 miljoner euro omfördelas inom EGPI-anslaget för att stödja den nya 
finansieringsmekanismen för det civila samhället inom grannskapspolitiken och andra åtgärder för att 
främja ett starkare partnerskap med samhället. 

När det gäller insatser i samband med kriser har ytterligare medel mobiliserats från EU:s budget 
utöver de programmerade beloppen som ska användas till flyktingkrisen i Libyen. 

I början av 2011 har 30 miljoner euro från reserven för katastrofbistånd förts över till budgeten för 
humanitärt bistånd för att användas till Libyenkrisen. Det har lämnats förslag till en annan likadan 
överföring på 30 miljoner euro från reserven. 

3. SLUTSATS 
Denna ändringsskrivelse nr 1 (ÄS 1) till budgetförslaget för 2012 (BF 2012) avser följande: 

– En ökning med 400 miljoner euro i åtagandebemyndiganden för åtgärder i det område som 
omfattas av EU:s grannskapspolitik för att följa upp det nyligen antagna gemensamma 
meddelandet Ny respons på ett grannskap i förändring13. Ett belopp på 395,5 miljoner euro till det 
europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (EGPI) och 4,5 miljoner euro till det 
europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR). 

– Den därmed sammanhängande omfördelningen av betalningsbemyndiganden (104,1 miljoner 
euro) från andra program under budgetrubrik 4, dvs. 102,8 miljoner euro till EGPI och 1,3 
miljoner euro till EIDMR. Detta har ingen inverkan på den totala nivån på de 
betalningsbemyndiganden som äskas i budgetförslaget för 2012. 

Kommissionen föreslår att ökningen med 400 miljoner euro av åtagandebemyndigandena tas från de 
oallokerade marginalen under utgiftstaket i budgetrubrik 4 (246,7 miljoner euro) och från 
flexibilitetsmekanismen (153,3 miljoner euro). 

                                                 
11 Om rådet och parlamentet även godkänner en ökning av finansieringstaket för det östra grannskapsområdet i samband 

med halvtidsöversynen av EIB:s externa mandat kommer det nödvändiga beloppet att avsättas till garantifonden. Det 
bör noteras att den nödvändiga avsättningen kommer att ske under ett antal år med början 2013 i enlighet med 
garantifondsförordningen (rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009). 

12 Det exakta belopp som kommer att tas i anspråk inom ramen för instrumentet kommer att styras av 
finansieringsbehoven i de länder som kan komma i fråga för makroekonomiskt stöd, som fastställts i samband med de 
ekonomiska stabiliserings- och reformprogram som genomförs med stöd av IMF. Om beloppet för programmen för 
makroekonomiskt stöd uppgår till mindre än 100 miljoner euro kan saldot överföras till EGPI. 

13 KOM(2011) 303. 
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4. SAMMANFATTANDE TABELL INDELAD ENLIGT RUBRIKERNA I BUDGETRAMEN 
2012 års budgetram Budgetförslag för 2012 Ändringsskrivelse nr 1/2012 Budgetförslag 2012 + ändringsskrivelse nr 

1/2012 
Budgetram 

Rubrik/underrubrik 
ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB 

1. HÅLLBAR TILLVÄXT        

1a. Konkurrenskraft för tillväxt och 
sysselsättning 

14 853 000 000  15 223 600 752 12 566 134 008   15 223 600 752 12 566 134 008 

1b. Sammanhållning för tillväxt och 
sysselsättning 

52 761 000 000  52 738 876 141 45 134 800 000   52 738 876 141 45 134 800 000 

Totalt 67 614 000 000  67 962 476 893 57 700 934 008   67 962 476 893 57 700 934 008 
Marginal1   151 523 107      151 523 107  

2. SKYDD OCH FÖRVALTNING AV 
NATURRESURSER 

        

varav marknadsrelaterade utgifter och 
direktstöd 

48 093 000 000  44 179 737 305 44 102 837 025   44 179 737 305 44 102 837 025 

Totalt 60 810 000 000  60 158 443 305 57 948 376 981   60 158 443 305 57 948 376 981 
Marginal2 651 556 695  651 556 695  

3. MEDBORGARSKAP, FRIHET, 
SÄKERHET OCH RÄTTVISA 

  

3a. Frihet, säkerhet och rättvisa 1 406 000 000  1 340 381 000 868 333 500   1 340 381 000 868 333 500 
3b. Medborgarskap3 699 000 000  683 471 000 645 659 400   683 471 000 645 659 400 

Totalt 2 105 000 000  2 023 852 000 1 513 992 900   2 023 852 000 1 513 992 900 
Marginal    81 148 000      81 148 000  

4. EU SOM GLOBAL PARTNER4 8 997 000 000  9 009 280 576 7 293 724 333 400 000 000 9 409 280 576 7 293 724 333 
Marginal   246 656 424 -153 343 576   

5. ADMINISTRATION5 8 670 000 000  8 281 389 366 8 281 684 366 8 281 389 366 8 281 684 366 
Marginal   472 610 634 470 610 634   

TOTALT 148 196 000 000 141 360 000 000 147 435 442 140 132 738 712 588 400 000 000 147 835 442 140 132 738 712 588 
Marginal     1 603 494 860 8 815 287 412    1 201 494 860 8 815 287 412 

1 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ingår inte i beräkningen av marginalen för rubrik 1a. 
2 Efter övergången från modulering till landsbygdsutveckling och från bomull och vin för omstrukturering i de respektive regionerna (3 150,4 miljoner euro). 
3 Beloppet för Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF) går utöver de utgiftstak som anges i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 (EUT C 139, 14.6.2006). 
4 Marginalen för rubrik 4 år 2012 beaktar inte anslagen för reserven för katastrofbistånd (258,9 miljoner euro). 153,3 miljoner euro utöver utgiftstaket finansieras genom 

mobilisering av flexibilitetsmekanismen. 
5 Marginalen under utgiftstaket i rubrik 5 har beräknats med hänsyn till fotnot 1 i budgetramen 2007–2013, med ett belopp på 84 miljoner euro för personalens inbetalningar till 

pensionssystemet. 
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