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1. Kommissionens anden meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet "Finansielle overslag 
2007-2013"1 underbygger de politiske mål, der var omhandlet i dens tidligere meddelelse 
af 10. februar "Fremtiden bygger vi i fællesskab - Politikudfordringer og budgetmidler i 
det udvidede EU 2007-2013"2. 

2. Den anden meddelelse omfatter to dele : 

- i første del belyser Kommissionen baggrunden, behovene og nytteværdien af en 
europæisk indsats for at gennemføre de politiske mål som omhandlet i traktaten og 
forfatningen; 

- i anden del gør den rede for de programmer, der skal finansieres over de nye finansielle 
overslag, med henblik på realisering af de politiske mål. For hvert udgiftsområde gives 
der en oversigt over de nye programmer, der skal iværksættes efter 2006. 

3. I arbejdsdokument nr. 1 vedføjede ordføreren en sammenlignende oversigt over de nye 
programmer, Kommissionen har foreslået for de enkelte udgiftsområder, og 
budgetkontoplanen i henhold til de nuværende finansielle overslag. 

4. I arbejdsdokument nr. 3 foretager ordføreren en første analyse af tallene med angivelse af 
den stigning (eller nedgang), som Kommissionen venter for hver af de vigtigste 
udgiftskategorier under de forskellige udgiftsområder i perioden 2007-2013.  

5. Ordføreren vil gerne understrege nogle centrale punkter: 

- Det er kun en første samlet analyse, som er begrænset til de vigtigste udgiftskategorier 
og ikke er programbaseret, men ordføreren mener, at den kan bidrage til identificering af 
de forventede politiske prioriteringer. 

- Beregningen er baseret på en sammenligning mellem det programmerede beløb for 2006 
og de samlede udgifter over en syvårig periode. Den samlede stigning/nedgang angives 
både i samlet værdi og i procent. 

- De finansielle overslags nye struktur er baseret på den aktivitetsbaserede budgetmetode, 
der tager sigte på at identificere de samlede omkostninger til de forskellige politikker. 
De administrationsudgifter, der kræves til gennemførelsen af programmerne, er derfor 
medtaget i det samlede beløb. Man bør tage hensyn hertil, når man sammenligner de 
nuværende bevillinger til de igangværende programmer med den nye struktur. 

- Udgiftsprofilen er baseret på løbende priser (2006) og ikke på faste priser. 

 

                                                 
1 KOM(2004) 487. 
2 KOM(2004) 101. 
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Udgiftsområde 1 - Bæredygtig vækst 

Underområde 1a: Konkurrenceevne med henblik på vækst og beskæftigelse 

Dette underområde omfatter politikkerne i tilknytning til Lissabon-strategien. For at opnå den 
tilstræbte omdannelse af EU til en dynamisk, videnbaseret og vækstorienteret økonomi 
opstiller Kommissionen fem mål med en gruppering af de relevante politikker og/eller mål. 
Der er tale om følgende: fremme af konkurrenceevnen i et fuldt integreret indre marked; 
forskning og teknologisk udvikling; sammenknytning af Europa gennem EU-net; uddannelse 
og undervisning samt den social- og arbejdsmarkedspolitiske agenda. Den forestående 
midtvejsevaluering af Lissabon-strategien peger på behovet for at sætte tempoet op på dette 
politikområde. Øgede udgifter på europæisk plan er en væsentlig komponent i denne strategi. 
 

 Forskning og udvikling: budgetstigning (159%)  
 Transport og energi: budgetstigning (309%)   
 Uddannelse og undervisning: budgetstigning (323%)  
 Social- og arbejdsmarkedspolitik : budgetstigning (115%) 
 oprettelse af en væksttilpasningsfond, herunder forslag om at overføre uudnyttede 

bevillinger fra underområde 1b til underområde 1a. 
 

• Forskning og udvikling  

Målet er oprettelse af et europæisk forskningsområde ved fremme af videnskabelig og 
teknologisk viden med henblik på at nå frem til investeringer i forskning og innovation på 3% 
af BNP. Denne udgiftskategori vil hovedsagelig vedrøre 7. rammeprogram. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
5.256 6.325 7.525 8.750 9.950 11.175 12.375 13.600 69.700 total enveloppe

20% 19% 16% 14% 12% 11% 10% 15% average increase
1.069 1.200 1.225 1.200 1.225 1.200 1.225 159% increase over 2006

European Research Area

 

 

• Transeuropæiske transport- og energinet 

Målet er at fremme konkurrenceevne, sikkerhed og miljømæssig bæredygtighed i 
forbindelse med EU's transport-, energi- og telekomnet. Denne udgiftskategori kommer til at 
omfatte to nøgleinstrumenter: Marco Polo-programmet og Galileo. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.175 1.675 2.200 2.725 3.250 3.775 4.275 4.800 22.700 total enveloppe

43% 31% 24% 19% 16% 13% 12% 23% average increase
500 525 525 525 525 500 525 309% increase over 2006

Transport, Energy and Telecom Networks

 

 



 

PE 349.839v02-00 4/9 DT\545783DA.doc 

DA 

• Uddannelse og undervisning 

Dette politikområde skal forbedres ved omdannelse af de nuværende programmer (Erasmus, 
Erasmus Mundus, Socrates, Leonardo da Vinci) til færre instrumenter. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

650 950 1.250 1.550 1.850 2.150 2.450 2.750 12.950 total enveloppe
46% 32% 24% 19% 16% 14% 12% 23% average increase
300 300 300 300 300 300 300 323% increase over 2006

Education and training 

 

 

• Social- og arbejdsmarkedspolitik 

Denne politik har til formål at fremme konkurrenceevne og iværksætterånd i et fuldt integreret 
indre marked, gennemførelse af den social- og arbejdsmarkedspolitiske agenda gennem ét 
program ved navn "PROGRESS" og omgruppering af igangværende aktioner på området 
(Eures, socialsikringsordninger, arbejdskraftens frie bevægelighed osv.). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.711 2.155 2.414 2.655 2.916 3.151 3.439 3.675 20.405 total enveloppe

26% 12% 10% 10% 8% 9% 7% 12% average increase
444 259 241 261 235 288 236 115% increase over 2006

Competitiveness and entrepreneurship, implementation of the social policy agenda

 

 

Underområde 1b: Samhørighed med henblik på vækst og beskæftigelse 

Dette underområde dækker stort set de nuværende strukturfonde, men rettes ind mod mere 
strategiske mål. Udvidelsen af EU til at omfatte 25 medlemsstater og senere 27 eller flere 
udgør en udfordring uden fortilfælde for EU's konkurrenceevne og interne samhørighed. 
Kommissionen foreslår, at aktioner, der støttes af samhørigspolitikken, skal fokusere på 
investeringer i en begrænset række EF-prioriteringer i overensstemmelse med Lissabon- og 
Göteburg-agendaerne. De prioriterede emner vil blive grupperet omkring tre mål: konvergens 
(78% af de samlede midler), regional konkurrenceevne og beskæftigelse (17%); territorialt 
samarbejde (4%). Programmerne vil blive støttet finansielt over Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørigsfonden. Loftet 
på 4% bør anvendes i lighed med en tilpasset version af Berlin-allokeringsmetoden. EU-25 
bør danne grundlag for beregningen af den relative velstand. Alle regioner, der ikke længere 
kan opnå støtte under mål-1 i henhold til de nye forordninger (de såkaldte indfasningsregioner 
og regioner, der er berørt af den statistiske effekt), skal have kompensation. Regioner, der er 
berørt af den statistiske effekt, får større kompensation end indfasningsregioner. 
 

 Konvergens: budgetstigning (40%); en lidt større andel af det samlede budget;. 
 Regional konkurrenceevne: budgetstigning (6%), en lidt mindre andel af det samlede 

budget. 
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 Europæisk territorialt samarbejde: budgetstigning (14%), en lidt mindre andel af det 
samlede budget. 

 
• Fremme af konvergens i de mindst udviklede medlemsstater og regioner 

Dette instrument dækker en del af den nuværende EFRU samt Socialfonden og 
Samhørighedsfonden. Støtteberettigelse under mål 1 og Samhørighedsfonden skal følge de 
nuværende regler. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
28.608 34.723 36.039 37.249 37.947 38.657 39.355 40.074 264.044 total enveloppe

21% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 5% average increase
6.115 1.316 1.210 698 710 698 719 40% increase over 2006

Convergence of less developed Member States and regions

 
 

• Fremme og styrkelse af den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse uden for de mindst 
velstillede regioner 

Dette instrument dækker de fleste aktioner, der delvis støttes over EFRU og delvis over 
Socialfonden (Leader). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
6.989 9.818 9.241 8.641 8.027 7.396 7.391 7.385 57.899 total enveloppe

40% -6% -6% -7% -8% 0% 0% 2% average increase
2.829 -577 -600 -614 -631 -5 -6 6% increase over 2006

Regional competitiveness and employment

 

 

• Støtte til europæisk territorialt samarbejde 

Dette instrument skal have til formål at støtte grænseoverskridende samarbejde. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.975 1.791 1.888 1.989 2.050 2.111 2.177 2.245 14.251 total enveloppe

-9% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 2% average increase
-184 97 101 61 61 66 68 14% increase over 2006

European territorial co-operation

 

 

Udgiftsområde 2: Bevaring og forvaltning af naturressourcer 

Dette udgiftsområde omfatter obligatoriske og ikke-obligatoriske udgifter og omfatter 
følgende nuværende programmer: 
 

- udgiftsområde 1: Landbrug:1a) markedsstøtte og 1b) udvikling af landdistrikter 
- udgiftsområde 2: Strukturforanstaltninger (IFUF) 
- udgiftsområde 3: Interne politikker : Life-program og andre miljøforanstaltninger  
- udgiftsområde 4: Internationale fiskeriaftaler. 
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Udgiftsområde 2 medtager reformerne af den fælles landbrugspolitik, der indførtes i 2003 og 
2004, navnlig loftet for markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger til landbruget, som 
blev fastsat frem til 2013 på Det Europæiske Råds møde i december 2002 som et 
udgangspunkt. Det foreslås, at der i den nye finansieringsperiode navnlig skal foretages 
reformer på området udvikling af landdistrikter. I overensstemmelse med Göteborg-
konklusionerne skal der lægges øget vægt på miljøbeskyttelse og opnåelse af et mere 
bæredygtigt udviklingsmønster. De nye fiskeriinstrumenter under dette udgiftsområde 
kommer til at omfatte FIUF-interventioner i alle støtteberettigede regioner, internationale 
fiskeriaftaler samt bevarings- og forvaltningsforanstaltninger. Endelig kommer dette 
udgiftsområde til at omfatte et nyt finansielt instrument for miljøet, der skal samle alle 
miljøbudgetposter under ét. 

 
 Markedsstøtte: nedgang (3%) for EU-25. 
 Udvikling af landdistrikter: budgetstigning (23%). Fast budget for EU-25 
 Fiskeri: budgetstigning (24%). Fast budget  for EU-25 
 Miljø: budgetstigning (67%). Øgede bevillinger til et instrument med henblik på 

foranstaltninger af rent miljømæssig art og hensyntagen til udvidelsen. 
 
• Fremme af et mere konkurrencedygtigt, markedsorienteret og bæredygtigt landbrug 

i EU 
 
Udgifterne til Rumænien og Bulgarien er ikke medregnet (over Bruxelles-loft). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
43.735 43.500 43.673 43.354 43.034 42.714 42.506 42.293 301.074 total enveloppe

-1% 0% -1% -1% -1% 0% -1% 0% average increase
-235 173 -319 -320 -320 -208 -213 -3% increase over 2006

Sustainable agriculture

 
 
• Fremme og styrkelse af udvikling af landdistrikter 
 
Disse udgifter vedrører EU-25. Udgifterne til Bulgarien og Rumænien er ikke medregnet. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
10.544 11.575 12.050 12.500 12.600 12.725 12.850 12.975 87.275 total enveloppe

10% 4% 4% 1% 1% 1% 1% 3% average increase
1.031 475 450 100 125 125 125 23% increase over 2006

Rural development

 
 
• Fremme af et konkurrencedygtigt og bæredygtigt fiskeri 
 
Disse udgifter dækker de internationale fiskeriaftaler, der på nuværende tidspunkt finansieres 
over udgiftsområde 4: Foranstaltninger udadtil. Udgifterne til Bulgarien og Rumænien er ikke 
medregnet. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
909 1.025 1.050 1.075 1.100 1.100 1.125 1.125 7.600 total enveloppe

13% 2% 2% 2% 0% 2% 0% 3% average increase
116 25 25 25 0 25 0 24% increase over 2006

Sustainable fisheries

 
 
• Bibeholdelse af en vedvarende høj grad af miljøbeskyttelse og fremme af bæredygtig 

anvendelse og forvaltning af ressourcer 
 
Disse udgifter omfatter bevillinger fra det nuværende udgiftsområde 1a): agro-miljømæssige 
foranstaltninger, 1b): fiskeri og udvikling af landdistrikter, udgiftsområde 2 (IFUF) og 
udgiftsområde 4: Internationale fiskeriaftaler. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
254 275 300 325 350 375 400 425 2.450 total enveloppe

8% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 8% average increase
21 25 25 25 25 25 25 67% increase over 2006

Sustainable management and use of resources

 
 

Udgiftsområde 3: Borgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed 
 
Dette udgiftsområde tegner sig for en meget lille del af den fremtidige finansieringsramme. 
Det er Kommissionens hensigt at samle tre politikområder, der nu finansieres over 
udgiftsområde 3: Interne politikker, og som er forbundet med en lang række forskellige 
instrumenter og budgetkonti, under dette nye udgiftsområde. De vedrører retlige og indre 
anliggender, forbrugerpolitik, informationspolitik og kultur.  
 

 Retlige og indre anliggender: stigning på 260% 
 Europæisk kultur og diversitet: stigning på 110%. 

 
• Beskyttelse af grundlæggende rettigheder, fremme af solidaritet i forbindelse med fri 

bevægelighed for personer, styrkelse af forebyggelsen og bekæmpelsen af 
kriminalitet 

 
Denne politik tegner sig for en omfattende stigning i forhold til det nuværende afsnit 18 - 
Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (bevillinger fordoblet efter to år). Der er 
planlagt tre instrumenter: 
 

- fri bevægelighed og solidaritet på området ydre grænser, asyl og indvandringsprogram 
(SIS ellerr VIS, flygtningefond, organ for de ydre grænser) 

- sikkerhedsprogram (Europol, Det Europæiske Politiakademi) 
- program for retsvæsen og grundlæggender rettigheder (Eurojust, Overvågningscenter for 

Racisme og Fremmedhad). 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
479 625 850 1.025 1.200 1.375 1.550 1.725 8.350 total enveloppe

30% 36% 21% 17% 15% 13% 11% 20% average increase
146 225 175 175 175 175 175 260% increase over 2006

Fundamental rights, prevention and fight against crime

 
 
• Sundhed og forbrugerbeskyttelse, kultur og borgerskab 
 
Denne del af det nye udgiftsområde tager sigte på at sikre adgang til grundlæggende varer og 
tjenester gennem sundheds- og forbrugerprogrammer, der lever op til borgernes 
forventninger. Det omfatter også de nuværende kultur-, ungdoms- og medieprogrammer, 
informationspolitikken og de tidligere A-30-programmer (tilskud). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
901 1.004 1.165 1.304 1.445 1.595 1.745 1.895 10.153 total enveloppe

11% 16% 12% 11% 10% 9% 9% 11% average increase
103 161 139 141 150 150 150 110% increase over 2006

Public health and consumer protection

 

 

Udgiftsområde 4: Foranstaltninger udadtil: EU som global partner 
 
Den foreslåede nye struktur for foranstaltningerne udadtil er kendetegnet ved koncentration af 
de eksisterende programmer under fire centrale instrumenter. 
 

 EU og dets nabolande: stigning på 17% 
 EU som partner for bæredygtig udvikling: stigning på 41%, inkl.EUF 
 EU som global aktør: stigning på 185% 
 lån og garantier: difference 0%. 

 
Dette udgiftsområde, der bedst kan sammenlignes med det nuværende udgiftsområde 4, 
tegner sig for en stigning på 41% som helhed. 
 
• EU og dets nabolande 
 
Det omfatter førtiltrædelsesinstrumentet (IPA), naboskabs- og partnerskabsinstrumentet 
(ENPI), der skal erstatte det nuværende Phare, Ispa, Sapard, førtiltrædelsesordningen for 
Tyrkiet og CARDS.   
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
4.095 3.325 3.625 3.875 4.225 4.500 4.600 4.800 28.950 total enveloppe

-19% 9% 7% 9% 7% 2% 4% 3% average increase
-770 300 250 350 275 100 200 17% increase over 2006

The EU and its neighbourhood

 
 
• EU som partner for bæredygtig udvikling 
 
Det omfatter hovedsagelig programmerne på områderne udviklingssamarbejde og økonomisk 
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samarbejde. Kommissionens scenarie er baseret på opførelsen af EUF på budgettet. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
4.849 4.850 5.200 5.625 5.950 6.350 6.575 6.850 41.400 total enveloppe

0% 7% 8% 6% 7% 4% 4% 5% average increase
1 350 425 325 400 225 275 41% increase over 2006

The EU as a sustainable development partner

 
 
• EU som global aktør 
 
Denne del omfatter interventioner som f.eks. makrofinansiel bistand, humanitær bistand og 
instrumenter til håndtering af kriser, herunder FUSP. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
710 1.575 1.625 1.675 1.700 1.750 1.950 2.025 12.300 total enveloppe

122% 3% 3% 1% 3% 11% 4% 21% average increase
865 50 50 25 50 200 75 185% increase over 2006

The EU as a global player

 
 
• Lånegaranti- og nødhjælpsreserver 
 
Der er ingen ændringer i forhold til den nuværende situation. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
442 442 442 442 442 442 442 442 3.094 total enveloppe

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% average increase
0 0 0 0 0 0 0 0% increase over 2006

Loan guarantee and emergency aid reserve

 
 
 
Udgiftsområde 5 - Administrationsudgifter 
 
Dette udgiftsområde omfatter ikke Kommissionens administrationsudgifter (hen ved 3 mia. 
EUR i 2006-programmeringen), som er fordelt over de forskellige udgiftsområder i den nye 
struktur. 
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