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Med Lissabontraktaten anerkendtes den finansielle rammes betydning som en hjørnesten i 
Den Europæiske Unions budgetstruktur, og praksissen med udarbejdelse af en flerårig 
finansiel ramme og bestemmelser om interninstitutionelt samarbejde og budgetdisciplin blev 
endelig integreret i EU's retssystem.

Forslaget til forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme indeholder de 
årlige lofter for forpligtelses- og betalingsbevillingerne i de enkelte udgiftskategorier for 
perioden 2014-2020 og omfatter desuden andre bestemmelser, der kan medvirke til en 
problemfri afvikling af den årlige budgetprocedure. Forslaget er ledsaget af et udkast til ny 
interinstitutionel aftale og udgør den juridiske gennemførelse af Kommissionens meddelelse 
om "Et budget for Europa 2020", der udstikker retningslinjer for EU's nye budgetarkitektur og 
prioriteringer. 

I bilaget til forslaget opstilles forpligtelserne, som ikke kan overstige 1,05 % af EU's BNI, 
samt betalingerne, der skal holdes under 1 % af EU's BNI. I praksis er lofterne blevet 
fastfrosset på 2013-niveauet (i 2011-priser). Dog er der sikret et vist råderum gennem 
fleksibilitetsinstrumenterne såsom Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, 
der gør muligt at overskride lofterne. På samme måde kan en mobilisering af garantier stillet 
via Unionens budget for lån ydet under den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme 
medføre overskridelse af de årlige lofter. Herudover indeholder forslaget regler for tilpasning 
af rammebeløbene for samhørighedspolitikken, justeringer i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store offentlige underskud, tilpasninger i forbindelse med gennemførelsen 
af budgettet samt justering af den finansielle ramme i tilfælde af en udvidelse eller en 
traktatrevision. 

Proceduremæssige aspekter

I henhold til artikel 312 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal 
den flerårige finansielle ramme (FFR) fastlægges i en forordning, som Rådet vedtager i 
overensstemmelse med en særlig lovgivningsprocedure.

Ifølge denne procedure skal Rådet træffe afgørelse med enstemmighed efter at have indhentet 
Europa-Parlamentets godkendelse, som skal gives med absolut flertal.

I henhold til denne godkendelsesprocedure, som er fastlagt i artikel 81 i forretningsordenen, 
træffer Parlamentet afgørelse på grundlag af en henstilling fra det kompetente udvalg - i dette 
tilfælde Budgetudvalget - om at godkende eller forkaste forslaget. Der træffes afgørelse ved 
en enkelt afstemning, og der kan ikke stilles ændringsforslag. Udvalgets henstilling til 
plenarforsamlingen tager form af et forslag til lovgivningsmæssig beslutning om godkendelse 
eller forkastelse af retsakten.

Forhandlingerne på Europa-Parlamentets vegne føres af EP's forhandlingsteam, som handler 
på grundlag af et mandat fra kontaktgruppen1.

Det nuværende EP-forhandlingsmandat bygger på Parlamentets beslutning af 8. juni 2011 om 
"investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, 

                                               
1 Kontaktgruppen ledes af EP's formand og består i øvrigt af Budgetudvalgets formandskab og koordinatorer. 
Forhandlingsteamet består af Lamassoure, Boge and Kalfin, ordførere for FFR og den interinstitutionelle aftale, 
samt Dehaene og Jensen, ordførere for pakken vedrørende egne indtægter.
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bæredygtigt og inklusivt Europa"1. Budgetudvalget kan imidlertid vælge at vedtage en 
interimsbetænkning (artikel 81, stk. 3), der vil gøre det muligt at ajourføre henstillingerne på 
baggrund af de igangværende forhandlinger med Rådet. Det står på nuværende tidspunkt ikke 
klart, om Budgetudvalget påtænker at udarbejde en interimsbetænkning. 

For Rådets vedkommende drøftes FFR i Det Almindelige Råds regi. Det danske formandskab 
har planlagt en række møder på teknisk og politisk plan med henblik på at kunne fremlægge 
en "forhandlingsramme" med vedtagne principper (uden tal) på Det Europæiske Råds møde i 
juli 2012. 

Fagudvalgenes input

Fagudvalgene har til opgave at udarbejde betænkninger om konkrete finansielle instrumenter 
og fastlæggelsen af prioriteringer på de forskellige politiske områder. Udvalgene er blevet 
opfordret til at stemme om deres udkast til betænkning i god tid (helst inden sommer). 
Vedtagelsen af betænkningerne i plenum vil dog først finde sted, når hele pakken er blevet 
forhandlet og vedtaget. Desuden går den generelle henstilling ud på, at rammebeløbene indtil 
videre ikke skal forhandles af fagudvalgene med Rådet, men først fastlægges, når der er 
opnået enighed om den flerårige finansielle ramme. 

Ikke desto mindre er det ordførerens opfattelse, at EMPL-Udvalget hvad angår programmet 
for social udvikling og innovation, hvor Kommissionen har foreslået et særligt finansielt 
rammebeløb, bør overveje en stillingtagen til tallene for at sikre, at der er sammenhæng 
mellem bevillingerne og instrumenternes anvendelsesområde og målsætninger. En sådan 
stillingtagen skal selvfølgelig kun være vejledende, og en aftale med Rådet om rammebeløbet 
vil først kunne indgås, når den flerårige finansielle ramme er blevet fastlagt.

Koordineringen mellem forhandlingsteamet og fagudvalgene vil blive varetaget gennem 
regelmæssige møder med ordførerne for den flerårige finansielle ramme 2014-2020. Inden for 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender varetages koordineringen mellem de 
forskellige initiativer og i den fælles strategi for FFR af ad hoc-arbejdsgruppen vedrørende 
den flerårige finansielle ramme og strukturfondene, som blev nedsat af koordinatorerne i 
februar 2012.

Følgende talstørrelser er i spil:

Kommissionen foreslår, at der afsættes følgende beløb til beskæftigelse og sociale 
anliggender inden for området "intelligent og bæredygtig vækst" i perioden 2014-2020: 

Inden for EU-budgettet:

84 mia. EUR til Den Europæiske Socialfond

958,19 mia. EUR til EU-programmet for social udvikling og innovation 

Uden for EU-budgettet (hentes fra uudnyttede budgetposter):

                                               
1 P7_TA(2011)0266), baseret på betænkningen fra Det Særlige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler 
i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013 (SURE). Dette udvalg blev bl.a. nedsat for at definere Parlamentets 
politiske prioriteringer for FFR i tiden efter 2013, såvel i lovgivnings- som budgetmæssig henseende.
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3 mia. EUR til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (heraf maksimalt 2,7 
mia. EUR i støtte til landbrugere) 

Andre programmer af interesse for EMPL på EU-budgettet:

17,299 mia. EUR til "Erasmus for alle" (heraf mindst 17 % til erhvervsfaglige uddannelser og 
voksenundervisning)

439 mio. EUR til programmet for rettigheder og unionsborgerskab

EU-agenturer:

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

Henstillinger fra SURE-betænkningen - det nuværende forhandlingsmandat

I henhold til EP's beslutning af 8. juni 2011 om "investering i fremtiden: en ny flerårig 
finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa"1, skulle Europa 
2020-strategien være den primære politiske referenceramme for den næste FFR. Følgelig 
skulle strukturen afspejle og give politisk synlighed til Europa 2020-strategiens aspekter 
vedrørende intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Man foreslog derfor en ny struktur, 
hvor alle interne politikker samledes under et enkelt udgiftsområde med titlen "Europa 2020". 
Dette forslag blev ikke medtaget i Kommissionens FFR-forslag.
Det understregedes i beslutningen, at EU-budgettet kunne vise sin merværdi i bekæmpelsen af 
de strukturelle udfordringer, de fleste medlemsstater står over for, såsom suboptimal 
produktion, høj offentlig gæld, strukturel arbejdsløshed, lav arbejdskraftmobilitet og 
kvalifikationsmismatch på arbejdsmarkedet samt øget pres på velfærdssystemerne. For at 
bekæmpe arbejdsløsheden skulle EU-budgettet fokusere på at støtte velfungerende
arbejdsmarkeder, forbedre de sociale vilkår til gavn for beskæftigelsen, fremme anstændigt 
arbejde, sikre arbejdstagernes rettigheder i hele Europa samt opstille mål for 
fattigdomsbekæmpelse.

Samhørighed for vækst og beskæftigelse

Beslutningen anerkendte den afgørende rolle, som samhørighedspolitikken, herunder Den 
Europæiske Socialfond, spiller for opfyldelsen af Europa 2020-målene på grund af sin 
horisontale karakter. I den forbindelse havde følgende elementer særlig vigtighed: en 
helhedspolitisk indfaldsvinkel, bedre koordinering for at reducere unødvendige overlapninger, 
skabelse af større synergier mellem forskellige fonde, koncentration af EU's og 
medlemsstaternes ressourcer omkring et lille antal prioriteringer og omkring projekter, der er 
af ægte europæisk relevans. Indførelsen af en fælles strategisk ramme med fælles 
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investeringsprioriteter for alle strukturfonde udgjorde et vigtigt skridt i denne retning. 

Den Europæiske Socialfond skulle en integreret del af samhørighedspolitikken i alle dennes 
programmerings-, gennemførelses- og forvaltningsstadier. I betragtning af ESF's 
grundlæggende rolle i opfyldelsen af de sociale og beskæftigelsesmæssige mål skulle fonden 
prioriteres og finansieres i overensstemmelse hermed. Der blev i beslutningen slået til lyd for 
en mere strategisk anvendelse af ESF for at fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd, 
adgangen til og reintegration på arbejdsmarkedet samt bekæmpelsen af arbejdsløshed, 
fattigdom, social udstødelse og alle former for diskrimination. Det understregedes endvidere, 
at det var nødvendigt at undgå overlapninger og at forbedre samordningen mellem Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og ESF.

Europa-Parlamentet advarede mod at gøre samhørighedsfondsmidler til genstand for 
sanktioner som led i den makroøkonomiske konditionalitet, der er knyttet til stabilitets- og 
vækstpagten, da dette ville være uforeneligt med netop de mål, samhørighedspolitikken har til 
formål at forfølge, nemlig mindskelse af de regionale forskelle. 

Kvalifikationer og beskæftigelsesegnethed

Europa-Parlamentet erkendte, at kortsigtet undladelse af at investere tilstrækkeligt i 
uddannelse og livslang læring kunne forstærke og forlænge krisen. Borgerne ville ikke 
længere have de nødvendige kvalifikationer til at kunne udfylde job i den nye vidensøkonomi. 
Det var derfor tvingende nødvendigt, at EU støttede de offentlige investeringer på disse 
områder og styrkede forbindelsen mellem uddannelse, F&U og beskæftigelse. Uddannelse, 
mobilitetsordninger for unge, programmer for faglig uddannelse og livslang læring samt 
reduktion af kvalifikationsmismatch var blandt de vigtige områder, som skulle nyde godt af 
EU-støtten.

Ungdomspolitik

Beslutningen indeholdt et særligt afsnit om unge, da denne gruppe repræsenterer en høj 
prioritet for EU og bør være et tværgående tema i EU's politikker og programmer. 
Flagskibsinitiativet "Unge på vej" skulle have tilstrækkelig støtte i den nye 
finansieringsramme, da det er en hjørnesten i Europa 2020-strategien, ligesom 
ungdomsrelaterede programmer som f.eks. handlingsprogrammet for livslang læring og 
programmet "Aktive Unge" burde opretholdes som separate programmer i den kommende 
FFR.

Instrumenter uden for FFR

Det betegnedes i beslutningen som afgørende, at man opretholdt særlige instrumenter, 
herunder Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, der kan mobiliseres på ad 
hoc-basis. Globaliseringsfonden har haft succes med at sikre EU-solidaritet og støtte til 
arbejdstagere, der har mistet deres arbejde som følge af globaliseringen og den globale 
finansielle og økonomiske krise. Det blev dog understreget, at procedurerne for anvendelse af 
fonden fremover skulle være enklere og kortere.

Lofter

Europa-Parlamentet stod fast på, at fastfrysning af lofterne for den nye FFR på 2013-niveauet 
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ikke er en farbar vej, og foreslog en forhøjelse af tallene på 5 %. 

Det er i denne sammenhæng vigtigt at nævne indtægtssiden på EU-budgettet. Parlamentet 
opfordrede Kommissionen til at foretage en gennemgribende reform af EU's indtægter med 
henblik på at genindføre egentlige egne indtægter, som for tiden er erstattet af metoden med 
de såkaldte "nationale bidrag", der lægger overdreven vægt på medlemsstaternes indbyrdes 
nettobalancer og dermed er i strid med EU's solidaritetsprincip, udvander hensynet den fælles 
europæiske interesse og i stort omfang undergraver den europæiske merværdi. Desuden 
insisterede Parlamentet på, at midlerne fra uudnyttede margener samt frigjorte og uudnyttede 
bevillinger fra ét budgetår skulle fremføres til det følgende år og indgå i en global FFR-
reservemargen i stedet for at blive betalt tilbage til medlemsstaterne.

De af Kommissionen foreslåede finansielle instrumenter 

Ordføreren mener, at det næste FFR-budget bør være et investeringsbudget, der stimulerer 
vækst og beskæftigelse, samtidig med at det støtter og supplerer kriseforanstaltningerne og 
skaber besparelser på de nationale budgetter. Det bør fremme moderniseringen af vores 
økonomier og investeringerne i menneskelig kapital og dermed bidrage til at forberede de nye 
generationer på nye jobkrav for at forebygge sociale og økonomiske kløfter. Den nye FFR bør 
være i stand til at genoprette de europæiske borgeres tillid til EU og gøre det muligt for EU at 
opfylde de nye forpligtelser, det er tillagt i Lissabontraktaten. 

På baggrund af Europa-Parlamentets beslutning bør de vigtigste elementer i de nye finansielle 
instrumenter, der falder inden for EMPL-Udvalgets kompetenceområde, overvejes. Selvom 
EMPL frit kan fastlægge sine prioriteringer og udtrykke sine synspunkter om detaljerne i 
forslagene i de lovgivningsmæssige betænkninger, anser ordføreren det for vigtigt at 
gennemgå de vigtigste elementer i forslagene og opsummere de spørgsmål, som kan være af 
afgørende betydning for de overordnede forhandlinger om FFR.

Den Europæiske Socialfond

Følgende elementer i ESF-forslaget bør fremhæves:

 de fire tematiske mål: 
fremme af beskæftigelse og arbejdskraftens mobilitet; 
investering i uddannelse, færdigheder og livslang læring; 
fremme af social integration og fattigdomsbekæmpelse; samt
styrkelse af den institutionelle kapacitet og effektiv offentlig forvaltning.

Inden for hvert tematisk mål kan ESF støtte flere investeringsprioriteringer.

 afsættelse af mindst 20 % af ESF-midlerne til "fremme af social integration og 
fattigdomsbekæmpelse" 

 højere medfinansieringssatser for prioriteter samt særlige programmerings- og 
overvågningsordninger til støtte for social innovation og transnationalt samarbejde

 øget prioritering af støtte: i mere udviklede regioner skal 80 % af støtten fordeles på højst 
fire investeringsprioriteter, medens denne andel sættes lavere, henholdsvis 70 % og 60 %, 
for overgangsregioner og mindre udviklede regioner. 
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For så vidt angår virkningerne af forordningen med fælles bestemmelser på ESF's drift, bør 
følgende fremhæves:

 ESF vil skulle fungere i tre nye kategorier af regioner:

 mindre udviklede regioner, hvis BNP pr. indbygger er under 75 % af det 
gennemsnitlige EU-BNP og som fortsat vil have den højeste politiske prioritet

 overgangsregioner med et BNP pr. indbygger på mellem 75 % og 90 % af EU-
27-gennemsnittet 

 mere udviklede regioner, hvis BNP pr. indbygger er over 90 % af EU-
gennemsnittet.

 Kommissionen foreslår, at der fastlægges minimumsniveauer for ESF's andel af de 
samlede strukturfondsmidler til de tre nævnte regionskategorier, dvs. 25 % af midlerne til 
mindre udviklede regioner, 40 % af midlerne til overgangsregioner og 52 % af midlerne 
til mere udviklede regioner - samlet en minimumsandel for ESF på 84 mia. EUR (25 % af 
det samlede budget for samhørighedspolitikken) Dette skal imidlertid også indbefatte 
budgettet (2,5 mia. EUR) for et kommende forslag fra Kommissionen om fødevarebistand 
til de socialt dårligst stillede.

 Der tilbageholdes en reserve på 5 % af bevillingerne, som fordeles til de programmer og 
prioriteringer, som har udvist de bedste resultater, i det sidste programmeringsår

 makroøkonomisk konditionalitet - Kommissionen foreslår, at når et land står over for 
økonomiske vanskeligheder, der undergraver effektiviteten af 
samhørighedsinvesteringerne, kan Kommissionen anmode medlemsstaten om at revidere 
sin strategi og sine programmer. 

EU-programmet for social udvikling og innovation

Kommissionen har i forenklingsøjemed foreslået, at man slår de tre instrumenter: Progress, 
EURES (Den Europæiske Beskæftigelsestjeneste) samt den europæiske 
mikrofinansieringsfacilitet Progress, sammen til ét - det nye EU-program for social udvikling 
og innovation, der skal have et samlet budget på 958,19 mio. EUR og forvaltes direkte af 
Kommissionen. Sammen med ESF og Globaliseringsfonden skal det udgøre tredje søjle i EU-
initiativet for beskæftigelse og social inklusion 2014-2020. 

Det nye program skal støtte politiksamordning, udveksling af bedste praksis samt test og 
evaluering af innovative politikker med henblik på opskalering af de mest vellykkede 
foranstaltninger med ESF-støtte. Programmet skal bestå af følgende tre indbyrdes supplerende 
akser:

 Progress-aksen, der skal støtte udvikling, gennemførelse, overvågning og evaluering af 
EU's beskæftigelses- og socialpolitik og lovgivning om arbejdsvilkår gennem analyse, 
gensidig læring og tilskud (60 % af det samlede budget, hvoraf mindst 17 % skal tildeles 
til fremme af sociale eksperimenter)

 EURES-aksen, der skal støtte aktiviteter, som udøves af EURES-nettet (15 % af det 
samlede budget)
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 aksen Mikrofinansiering og Socialt Iværksætteri, der skal lette adgangen til finansiering 
for iværksættere, særlig dem, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet, samt 
sociale virksomheder (20 % af det samlede budget).

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Kommissionen traf den strategiske beslutning at videreføre Globaliseringsfonden uden for 
EU-budgettet i 2014-2020. Dette indebærer, at fondens tiltag vil blive tildelt midler fra 
uudnyttede budgetposter på grundlag af beslutninger, som træffes af budgetmyndigheden i 
hvert enkelt tilfælde.

Det beløb, der tildeles i udkastet til interinstitutionel aftale, er lidt lavere - 3 mia. EUR (429 
mio. om året opført som en hensættelse (budgetpost 40 02 43)) - end de 3,5 mia. EUR (500 
mio. årligt), der afsattes til perioden 2007-2013. 

Forslaget til ny forordning om Globaliseringsfonden for perioden 2014-2020 følger logikken i 
den nuværende forordning ved at tilvejebringe et fleksibelt beskæftigelsespolitisk instrument, 
der er i stand til at reagere på masseafskedigelser på arbejdsmarkedet, der er en negativ følge 
af globaliseringen eller af en uventet krise. Globaliseringsfondens formål er at bistå 
medlemsstaterne med at give skræddersyede svar (aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger) på 
masseafskedigelser.

Den vigtigste ændring i Kommissionens forslag går ud på at udvide fondens 
anvendelsesområde til også at omfatte landbrugssektoren, som skal kunne opnå støtte fra 
Globaliseringsfonden i tilfælde af, at en handelsaftale får negativ indvirkning på denne sektor. 
Ifølge Kommissionens forslag skal støtten til landbrugssektoren ikke kunne overstige 2,5 mia. 
EUR af de samlede bevillinger.

Afhængigt af udfaldet af de interne forhandlinger i Parlamentet om anvendelsen af 
Globaliseringsfonden på landbrugerne kan Globaliseringsfonden og fordelingen af de 
disponible bevillinger blive et problem, der skal tages op i de globale forhandlinger.

Uanset de interne spørgsmål i Europa-Parlamentet ønsker ordføreren at henlede 
opmærksomheden på den aktuelle politiske situation i Rådet, hvor der ikke har kunnet opnås 
enighed om udstrækningen af Globaliseringsfondens kriseundtagelser. Fondens fremtidige 
eksistens kan ikke tages for givet, eftersom en gruppe af medlemsstater stiller spørgsmålstegn 
ved selve dens eksistensberettigelse og nytteværdi. 

Fødevarebistand til de socialt dårligst stillede

Ordføreren ønsker at gøre opmærksom på, at den nuværende ordning for uddeling af 
fødevarer til de socialt dårligst stillede i EU, der finansieres under den fælles landbrugspolitik, 
vil ophøre i 2013 som følge af en dom afsagt af EU-Domstolen. Det er blevet indikeret, at en 
sådan ordning vil kunne integreres i ESF. Kommissionen har imidlertid endnu ikke fremlagt 
noget forslag, som kunne sikre programmets videreførelse efter 2013.


