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Under henvisning til: 

– traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, 
sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, 
særlig artikel 106a 

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 
25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget1, 
særlig artikel 41 

– Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20202, særlig 
artikel 13 

– Den Europæiske Unions almindelige budget for 2014, der blev vedtaget den 
20. november 20133 

– ændringsbudget nr. 1/20144, der blev vedtaget den 16. april 2014 

– forslag til ændringsbudget nr. 2/20145, der blev vedtaget den 15. april 2014 

– forslag til ændringsbudget nr. 3/20146, der blev vedtaget den 28. maj 2014 

– forslag til ændringsbudget nr. 4/20147, der blev vedtaget den 9. juli 2014, som ændret 
den 16. oktober 20148 

– forslag til ændringsbudget nr. 5/20149, der blev vedtaget den 8. september 2014 

– forslag til ændringsbudget nr. 6/201410, der blev vedtaget den 17. oktober 2014 

forelægger Europa-Kommissionen hermed budgetmyndigheden forslag til ændringsbudget 
nr. 7 til budgettet for 2014. 
 
 
ÆNDRINGER I OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER 
SEKTION 
 
Ændringerne i oversigten over indtægter og udgifter efter sektion findes på EUR-Lex 
(http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm). En engelsk udgave af ændringerne i 
oversigten vedlægges til orientering som et budgetbilag. 

                                                 
1 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 
2 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884. 
3 EUT L 51 af 20.2.2014, s. 1. 
4  EUT L 204 af 11.7.2014, s. 1. 
5  COM(2014) 234 af 15.4.2014. 
6  COM(2014) 329 af 28.5.2014. 
7  COM(2014) 461 af 9.7.2014. 
8  COM(2014) 641 af 16.10.2014. 
9  COM(2014) 564 af 8.9.2014. 
10  COM(2014) 649 af 17.10.2014. 

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm
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1. INDLEDNING 
Forslaget til ændringsbudget (FÆB) nr. 7 til budgettet for 2014 vedrører anvendelsen af 
79 726 440 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra EU's Solidaritetsfond. Midlerne skal 
anvendes i forbindelse med oversvømmelser i Serbien og Kroatien i maj 2014 og to oversvømmelser i 
Bulgarien i juni 2014. 

2. ANVENDELSE AF EU'S SOLIDARITETSFOND 
I løbet af maj måned 2014 blev store dele af Republikken Serbien og i mindre grad dele af Kroatien 
ramt af voldsomt vejr, der førte til nogle af de værste oversvømmelser i mands minde og forvoldte 
massive ødelæggelser på offentlige og private infrastrukturer og gjorde skade på hundredtusinder 
private hjem. En måned senere ramte intense og kraftige regnfald Bulgarien i mængder, der oversteg 
de normale månedlige regnfald med op til fire gange og førte til alvorlige oversvømmelser og 
forstyrrelser. 

Kommissionen har foretaget en grundig gennemgang af alle tre ansøgninger i overensstemmelse med 
Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond11 
som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 661/201412 (i det følgende 
benævnt "forordningen"), særlig artikel 2, 3 og 4. 

De vigtigste elementer i vurderingerne opsummeres nedenfor. 

2.1 Serbien - Oversvømmelser 
(1) I løbet af maj 2014 blev store dele af Serbien ramt af voldsomt vejr, der førte til nogle af de 

værste oversvømmelser i mands minde og forvoldte massive ødelæggelser på offentlige og 
private infrastrukturer og gjorde skade på hundredtusinder private hjem. 

(2) Den 30. juli 2014 modtog Kommissionen ansøgningen fra Serbien, der er en støtteberettiget 
stat, jf. artikel 2, stk. 1, i forordningen, hvilket var inden for fristen på 12 uger efter 
registreringen af den første skade den 14. maj 2014. Den 18. august 2014 blev der fremsendt 
opdaterede oplysninger. 

(3) Der er tale om en naturkatastrofe, som er omfattet af Solidaritetsfonden. 

(4) De serbiske myndigheder har vurderet de samlede direkte skader som følge af katastrofen til 
1,1 mia. EUR. Denne vurdering bygger på resultaterne af den vurdering af behovet for 
genopretning, der blev gennemført med deltagelse af EU og international organisationer 
umiddelbart efter katastrofen. Beløbet svarer til 3,8 % af Serbiens bruttonationalindkomst 
(BNI) og overstiger tærsklen for anvendelse af Solidaritetsfonden, som for Serbiens 
vedkommende er på 174,7 mio. EUR i 2014 (dvs. 0,6 % af BNI baseret på 2012-tal). Eftersom 
den anslåede direkte skade samlet overstiger denne tærskel, er katastrofen at betragte som en 
"større naturkatastrofe", jf. artikel 2, stk. 2, i forordningen. Den finansielle bistand kan 
udelukkende anvendes til påtrængende nødhjælps- og genopretningstiltag, jf. artikel 3 i 
forordningen. 

(5) Hvad angår virkningen og konsekvenserne af katastrofen, rapporterer de serbiske myndigheder 
om omfattende katastrofale oversvømmelser med rivende strøm, erosion og jordskred, primært 
ved floderne Sava, Kolubara, Tamnava, Jadar, Zapadna Morava, Velika Morava, Mlava og 
Pek, inklusive deres opland. Oversvømmelserne ramte områderne Kolubara, Mačva, 
Moravicki, Pomoravlje og dele af Beograd hårdest. De ramte kommuner har et befolkningstal 
på ca. 1,6 mio. indbyggere, hvoraf 180 000 havde brug for bistand. Der var 60 sårede og døde. 
Næsten 32 000 mennesker blev reddet fra de ramte områder af beredskabstjenester, og heraf 

                                                 
11 EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3. 
12 EUT L 189 af 27.6.2014, s. 143. 
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måtte 5 000 gives midlertidig husly. 485 boliger blev ødelagt, og ca. 16 200 lejligheder og 
huse blev beskadiget. De åbne minebrud i Tamnava West Field, Veliki Crljeni og dele af 
kulmineregionen Kolubara blev oversvømmet. Disse kulminer leverer kul til det store 
kraftværk "Nikola Tesla A" i Obrenovac, som producerer ca. 63 % af hele landets 
elektricitetsforbrug. I de fleste af de ramte kommuner blev vandforsyningen afbrudt i op til 
10 dage og er stadig delvist forurenet. Derudover påvirkede oversvømmelserne landets 
sundhedsfaciliteter, skoler, veje og jernbanenet og gjorde alvorlig skade på miljøet. 
Oversvømmelserne anslås at have forvoldt skader svarende til 2,7 % af BNP samt økonomiske 
tab på op til 2 % af BNP alene i 2014. De økonomiske sektorer, der er hårdest ramt, er 
energisektoren, minedriften og landbruget, men transportinfrastrukturen (veje, broer og 
jernbaner) har også lidt betydelige tab, ligesom adskillige oversvømmelses- og 
kystbeskyttelsesfaciliteter har lidt betydelig skade. 

(6) Foruden at mobilisere alle disponible nationale styrker, blev der også anmodet om humanitær 
og civilbeskyttelsesbistand fra det internationale samfund på bådebilateralt og multilateralt 
niveau. For så vidt angår EU, ydede Tyskland, Slovenien, Bulgarien, Østrig, Den Tjekkiske 
Republik, Frankrig, Danmark, Rumænien, Spanien, Nederlandene og Polen bistand, der blev 
koordineret gennem EU's Civilbeskyttelsesmekanisme. Der blev deployeret internationale 
indsatsmoduler til redning fra oversvømmelse samt højkapacitetspumpning. Europa-
Kommissionen tildelte også et beløb på 3 mio. EUR til humanitær bistand i både Bosnien-
Hercegovina og Serbien med henblik på at opfylde de umiddelbare behov hos de mest sårbare 
af de mennesker, der blev ramt af katastrofen, dvs. udlevering af både fødevarer og andre 
fornødenheder, kontanter og kuponer samt rørledninger og sanitetsudstyr. 

(7) Omkostningerne til påtrængende nødhjælpstiltag, der er støtteberettigede i henhold til artikel 3, 
stk. 2, i forordningen, er af de serbiske myndigheder blevet anslået til 381,9 mio. EUR og er 
opdelt på forskellige typer tiltag.  Hovedparten af omkostningerne til nødhjælpstiltagene (over 
202 mio. EUR) vedrører genopretning inden for vand- og spildevandsforvaltningen. Den 
næststørste andel af omkostningerne vedrører transportsektoren og beløber sig 106 mio. EUR. 

(8) Der er allerede tildelt et beløb på 30 mio. EUR til genopretningstiltag gennem instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand (IPA). Yderligere 50 mio. EUR vil blive tildelt inden udgangen af året til 
støtte for genopretning og genopbygning efter oversvømmelserne. Et samlet beløb på 4 mio. 
EUR fra IPA-komponenten vedrørende grænseoverskridende samarbejde vil blive brugt til at 
støtte grænseområderne mellem Serbien og Bosnien-Hercegovina. Derudover har den 
internationale donorkonference, som blev afholdt i Bruxelles den 16. juli, resulteret i tilsagn 
fra stater, internationale organisationer og den private sektor om et samlet bidrag på mere end 
986 mio. EUR til Serbien, heraf 106,8 mio. EUR i form af tilskud, mens resten ydes som lån. I 
tillæg hertil er der blevet givet tilsagn om mere end 41 mio. EUR til grænseoverskridende 
aktiviteter. 

(9) De serbiske myndigheder har ikke angivet nogen forsikringsdækning af de støtteberettigede 
omkostninger. 

2.2 Kroatien - Oversvømmelser 
(1) Den østlige del af Kroatien har været ramt af det samme voldsomme vejr som Serbien med 

alvorlige skader til følge, omend i mindre grad end Serbien. 

(2) Ansøgningen fra Kroatien blev modtaget den 31. juli 2014, dvs. inden for fristen på 12 uger 
efter registreringen af den første skade den 17. maj 2014. 

(3) Der er tale om en naturkatastrofe, som er omfattet af Solidaritetsfonden. 

(4) De kroatiske myndigheder har vurderet de samlede direkte skader som følge af katastrofen til 
297,6 mio. EUR. Beløbet svarer til 0,7 % af Kroatiens bruttonationalindkomst (BNI) og 
overstiger tærsklen for anvendelse af Solidaritetsfonden, som for Kroatiens vedkommende er 
på 254,2 mio. EUR i 2014 (dvs. 0,6 % af BNI baseret på 2012-tal). Eftersom den anslåede 
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direkte skade samlet overstiger denne tærskel, er katastrofen at betragte som en "større 
naturkatastrofe", jf. artikel 2, stk. 2, i forordningen. Den finansielle bistand kan udelukkende 
anvendes til påtrængende nødhjælps- og genopretningstiltag, jf. artikel 3 i forordningen. 

(5) Hvad angår virkningen og konsekvenserne af katastrofen, rapporterer de kroatiske 
myndigheder, at oversvømmelserne har ramt fem amter i Sava-flodbassinet, der er beliggende i 
den østlige del af landet: Osijek-Baranja, Vukovar-Srijem, Brod-Posavina, Požega-Slavonija 
og Sisak-Moslavina. Vandstanden steg til det højest målte nogensinde, og oversvømmelsen 
kvalificerede sig dermed til en af den slags, der kun sker en gang hvert 1 000 år. 
Oversvømmelsen forårsagede betydelige skader på beboelsesejendomme, kommercielle og 
kommunale ejendomme, infrastrukturer samt landbrugsafgrøder og husdyrbestande. Mere end 
26 000 mennesker måtte evakueres. Energinettet blev afbrudt, og veje og broer blev slemt 
beskadiget og/eller begravet i jordskred eller mudder, der skyllede in over dem. Ca. 2 700 
beboelsesejendomme og mere end 4 000 landbrugsejendomme blev oversvømmet, og heraf fik 
mange skader på strukturelle elementer. 

(6) Omkostningerne til påtrængende nødhjælps- og genopretningstiltag, der er støtteberettigede i 
henhold til artikel 3, stk. 2, i forordningen, er af de kroatiske myndigheder blevet anslået til 
108,8 mio. EUR og er opdelt på forskellige typer tiltag. Hovedparten af omkostningerne til 
nødhjælpstiltagene (mere end 38 mio. EUR) vedrører genopbygning af 
transportinfrastrukturer. Den næststørste andel af omkostninger vedrører redningstjenester og 
beløber sig til 24,7 mio. EUR. 

(7) De ramte regioner hører til i kategorien "mindre udviklede regioner" under de europæiske 
struktur- og investeringsfonde (2014-2020). De kroatiske myndigheder har ikke indikeret over 
for Kommissionen, om de har til hensigt at omfordele midler fra Kroatiens pulje under de 
europæiske struktur- og investeringsfonde til genopretningstiltag. EU's 
Civilbeskyttelsesmekanisme blev anvendt til at bistå med insekticider til bekæmpelse af myg. 

(8) Hvad angår gennemførelsen af EU-lovgivning om forebyggelse og forvaltning af 
katastroferisici i relation til katastrofens art, er Kroatien i gang med at gennemføre Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af 
risikoen for oversvømmelser ("direktivet om oversvømmelser")13. Der er således blevet 
gennemført foreløbige vurderinger af risikoen for oversvømmelser. Derudover er der blevet 
udarbejdet kort over faren for oversvømmelse og kort over risikoen for oversvømmelse for to 
prøveområder, og der er under udarbejdelse for andre områder. Risikostyringsplaner for 
oversvømmelser er i den forberedende fase, men er endnu ikke udarbejdet.  

(9) Pr. ansøgningsdatoen var Kroatien ikke genstand for en traktatbrudsprocedure for at have 
undladt at gennemføre EU-lovgivning, der vedrører arten af den opståede katastrofe. 

(10) De kroatiske myndigheder har oplyst, at der ikke er nogen forsikringsdækning af de 
støtteberettigede omkostninger. 

2.3 Bulgarien - Oversvømmelser 
(1) En måned senere blev en række områder i Bulgarien ramt af intense og kraftige regnfald i 

mængder, der oversteg de normale månedlige regnfald med op til fire gange og førte til 
alvorlige oversvømmelser og forstyrrelser. 

(2) Ansøgningen fra Bulgarien blev modtaget den 25. august 2014, dvs. inden for fristen på 
12 uger efter registreringen af den første skade den 19. juni 2014. Den 12. september 2014 
fremsendte de bulgarske myndigheder opdaterede oplysninger. 

(3) Der er tale om en naturkatastrofe, som er omfattet af Solidaritetsfonden. 

                                                 
13  EUT L 288 af 6.11.2007, s. 27. 
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(4) De bulgarske myndigheder har vurderet de samlede direkte skader som følge af katastrofen til 
311,3 mio. EUR. Beløbet svarer til 0,8 % af Bulgariens bruttonationalindkomst (BNI) og 
overstiger tærsklen for anvendelse af Solidaritetsfonden, som for Bulgariens vedkommende er 
på 232,5 mio. EUR i 2014 (dvs. 0,6 % af BNI baseret på 2012-tal). Eftersom den anslåede 
direkte skade samlet overstiger denne tærskel, er katastrofen at betragte som en "større 
naturkatastrofe", jf. artikel 2, stk. 2, i forordningen. Den finansielle bistand kan udelukkende 
anvendes til påtrængende nødhjælps- og genopretningstiltag, jf. artikel 3 i forordningen. 

(5) Hvad angår virkningen og konsekvenserne af katastrofen, rapporterer de bulgarske 
myndigheder, at utallige byer og landsbyer i Bulgarien, navnlig i den østlige, nordøstlige og 
centrale del af landet, er blevet betydeligt ramt af oversvømmelser siden den 19. juni 2014 som 
følge af voldsomt vejr. Regionerne Varna, Dobrich, Gabrovo, Veliko Tarnovo, Burgas, 
Montana, Kyustendil, Plovdiv, Haskovo, Yambol og Sofia-regionen har lidt mest skade. I 
kystkommunen Asparuhovo (Varna) har kraftigt regnfald og en tidevandsbølge ødelagt huse 
og gårde, oversvømmet bygninger og gader og ødelagt biler. Elektricitets- og 
kommunikationsnettet blev afbrudt i hele regionen. Pludselige stærke oversvømmelser, floder, 
der revner, og jordskred har resulteret i sårede og døde og store skader i regionerne Severen 
tsentralen og Severoiztochen. Der er rapporteret om 15 sårede og døde, tusinder af mennesker 
er direkte påvirket og hundreder er blevet evakueret og har fået midlertidigt husly. Der er 
forvoldt stor skade på offentlige infrastrukturer og faciliteter inden for følgende områder: 
energi, vand og vandressourcer, telekommunikation, transport, sundhed, uddannelse, 
beredskabstjenester, kulturarv og beskyttede naturområder. Overvældende mængder jord og 
affald er skyllet op, kloakker er flydt over, og store mængder spildevand er blevet ledt ud, 
hvilket har forværret leveforholdene i de ramte områder. Oversvømmelserne har resulteret i 
jordskred og erosioner. 

(6) Omkostningerne til påtrængende nødhjælps- og genopretningstiltag, der er støtteberettigede i 
henhold til artikel 3, stk. 2, i forordningen, er af de bulgarske myndigheder blevet anslået til 
285,4 mio. EUR og er opdelt på forskellige typer tiltag. Hovedparten af omkostningerne til 
nødhjælpstiltagene (mere end 87 mio. EUR) vedrører sikring af forebyggende infrastrukturer. 
Det anslås, at der er behov for mere end 70 mio. EUR til genopbygning af 
transportinfrastrukturen. 

(7) De ramte regioner hører til i kategorien "mindre udviklede regioner" under de europæiske 
struktur- og investeringsfonde (2014-2020). De bulgarske myndigheder har ikke indikeret over 
for Kommissionen, om de har til hensigt at omfordele midler fra Bulgariens pulje under de 
europæiske struktur- og investeringsfonde til genopretningstiltag. Der er ikke anmodet om 
bistand gennem EU's Civilbeskyttelsesmekanisme. 

(8) Hvad angår gennemførelsen af EU-lovgivning om forebyggelse og forvaltning af 
katastroferisici i relation til katastrofens art, gennemførte Bulgarien Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for 
oversvømmelser ("direktivet om oversvømmelser") i national lovgivning i 2010, og der er 
gennemført en foreløbig vurdering af risikoen for oversvømmelser for hvert flodbassinområde 
på grundlag af en metode til vurdering af risikoen og faren for oversvømmelser, der er udviklet 
af Ministeriet for Miljø og Vand. 

(9) Pr. ansøgningsdatoen var Bulgarien ikke genstand for en traktatbrudsprocedure for at have 
undladt at gennemføre EU-lovgivning, der vedrører arten af den opståede katastrofe. 

(10) De bulgarske myndigheder har oplyst, at der er forsikringsdækning for skader i 
sundhedssektoren til et beløb på 2,3 mio. EUR. Dette beløb er trukket fra de støtteberettigede 
omkostninger. 
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3. FINANSIERING 
Eftersom solidaritet var den helt afgørende begrundelse for at oprette Solidaritetsfonden, mener 
Kommissionen, at støtten fra fonden bør være progressiv. Det betyder, at den del af skaderne, der 
ligger over tærskelværdien (dvs. 0,6 % af BNI eller 3 mia. EUR i 2002-priser, idet det laveste af 
beløbene anvendes), ifølge tidligere praksis bør støttes med en højere sats end skader op til 
tærskelværdien. De satser, der hidtil er blevet anvendt til beregning af tildelingerne til større 
katastrofer, er 2,5 % for de samlede direkte skader under tærskelværdien og 6 % for skader over 
tærskelværdien. Metoden for beregning af støtten fra Solidaritetsfonden blev fastsat i 
Solidaritetsfondens årsberetning for 2002-2003 og godkendt af Rådet og Europa-Parlamentet. 

Det foreslås at anvende de samme procentsatser i dette tilfælde og at give følgende støtte: 

Katastrofe 
Direkte 
skader 

(mio. EUR) 

Tærskelværdi 
for større 

katastrofer 
(mio. EUR) 

Samlede 
omkostninger 

til 
støtteberetti-
gede tiltag 
(mio. EUR) 

2,5 % af 
direkte 

skader op til 
tærsklen 

(EUR) 

6 % af direkte 
skader over 

tærsklen 

(EUR) 

Loft 
anvendt 

Forslag til 
samlet 
støtte 

(EUR) 

Serbien 1 105,622 174,649 381,967 4 366 225 55 858 380 nej 60 224 605 

Kroatien 297,629 254,229 108,799 6 355 725 2 604 000 nej 8 959 725 

Bulgarien 311,328 232,502 285,440 5 812 550 4 729 560 nej 10 542 110 

I ALT  79 726 440 

Dette er det andet forslag til afgørelse om anvendelse i 2014, og det samlede støttebeløb, der er 
foreslået ovenfor opfylder bestemmelserne i forordningen om den flerårige finansielle ramme (FFR), 
der fastsætter et samlet beløb på 530,6 mio. EUR (500 mio. EUR i 2011-tal). 

Konklusionen er, at det foreslås at anvende Solidaritetsfonden i hvert af de tre tilfælde og at bogføre 
de samlede bevillinger på 19 501 835 EUR for Kroatien og Bulgarien under artikel 13 06 01 på 
budgettet for 2014, mens de tilsvarende bevillinger for Serbien, der beløber sig til 60 224 605 EUR, 
bogføres under artikel 13 06 02 (lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen), både hvad angår 
forpligtelsesbevillinger (FB) og betalingsbevillinger (BB). 

Da Solidaritetsfonden er et særligt instrument, der er defineret i FFR-forordningen, skal de tilsvarende 
bevillinger opføres på budgettet ud over de tilsvarende lofter i FFR. 
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4. SAMMENFATTENDE OVERSIGT OPDELT PÅ UDGIFTSOMRÅDERNE I FFR 
Budget 2014  

(inkl. ÆB nr. 1 og 2-6/2014) FÆB nr. 7/2014 Budget 2014  
(inkl. ÆB nr. 1 og 2-7/2014) 

Udgiftsområde 

FB BB FB BB FB BB 
1. Intelligent og inklusiv vækst 63 986 340 779 66 374 487 058  63 986 340 779 66 374 487 058

Loft 63 973 000 000   63 973 000 000  
Margen 75 989 221   75 989 221  

1a Konkurrenceevne for vækst og 
beskæftigelse 

16 484 010 779 12 028 322 326  16 484 010 779 12 028 322 326

Loft 16 560 000 000   16 560 000 000  
Margen 75 989 221   75 989 221  

1b  Økonomisk, social og territorial 
samhørighed 

47 502 330 000 54 346 164 732  47 502 330 000 54 346 164 732

Loft 47 413 000 000   47 413 000 000  
Margen -89 330 000   -89 330 000  

Fleksibilitetsinstrumentet 89 330 000   89 330 000  
Margen 0   0  

2.  Bæredygtig vækst: naturressourcer 59 190 929 284 56 558 779 469  59 190 929 284 56 558 779 469
Loft 59 303 000 000   59 303 000 000

Margen 112 070 716   112 070 716
heraf: Den Europæiske Garantifond for 
Landbruget (EGFL) — markedsrelaterede 
udgifter og direkte betalinger 

43 778 100 000 43 776 956 403  43 778 100 000 43 776 956 403

Delloft 44 130 000 000   44 130 000 000  
Nettooverførsel mellem EGFL og ELFUL 351 900 000   351 900 000  

Margen     
3.  Sikkerhed og medborgerskab 2 171 998 732 1 677 039 976  2 171 998 732 1 677 039 976

Loft 2 179 000 000   2 179 000 000  
Margen 7 001 268   7 001 268  

4.  Et globalt Europa 8 325 000 000 6 842 004 256  8 325 000 000 6 842 004 256
Loft 8 335 000 000   8 335 000 000  

Margen 10 000 000   10 000 000  
5.  Administration 8 404 610 581 8 405 483 381  8 404 610 581 8 405 483 381

Loft 8 721 000 000   8 721 000 000
Margen 316 389 419   316 389 419

heraf: institutionernes administrative udgifter 6 797 485 938 6 798 358 738  6 797 485 938 6 798 358 738
Delloft 7 056 000 000   7 056 000 000  

Margen 258 514 062   258 514 062  
6.  Kompensationer 28 600 000 28 600 000  28 600 000 28 600 000

Loft 29 000 000   29 000 000  
Margen 400 000   400 000  

I alt 142 107 479 376 139 886 394 140  142 107 479 376 139 886 394 140
Loft 142 540 000 000 135 866 000 000  142 540 000 000 135 866 000 000

Fleksibilitetsinstrumentet 89 330 000  89 330 000  
Margen til uforudsete udgifter 4 026 700 000  4 026 700 000

Margen 521 850 624 6 305 860  521 850 624 6 305 860
 Særlige instrumenter 503 179 528 403 149 428 79 726 440 79 726 440 582 905 968 482 875 868

Samlet i alt 142 610 658 904 140 289 543 568 79 726 440 79 726 440 142 690 385 344 140 369 270 008

 


