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1. De tweede communicatie van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement 
Financiële vooruitzichten 2007-20131

  voorziet in de inhoud van de politieke doelen die 
zijn vastgesteld in de eerdere mededeling van 10 februari Bouwen aan onze 
gemeenschappelijke toekomst - Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de 
uitgebreide Unie 2007-20131. 

2. De tweede mededeling bevat twee delen: 

- in het eerste deel belicht de Commissie de redenen, behoeften en toegevoegde waarde 
van Europese actie om de politieke doelstellingen in het Verdrag en de grondwet te 
verwezenlijken; 

- in het tweede deel presenteert de Commissie de programma's die gefinancierd moeten 
worden in het kader van de nieuwe financiële vooruitzichten, om de politieke 
doelstellingen werkelijkheid te laten worden. Voor elke rubriek wordt een overzicht 
gegeven van alle programma's die na 2006 van start moeten gaan. 

3. Bij zijn werkdocument nr. 1 had de rapporteur een tabel gevoegd ter vergelijking van de 
nieuwe door de Commissie voorgestelde programma's voor elke rubriek en de 
nomenclatuur van de begroting in het kader van de huidige financiële vooruitzichten. 

4. In werkdocument nr. 3 geeft de rapporteur een eerste analyse van de cijfers, door de 
verhoging (of verlaging) aan te geven die de Commissie voorziet voor elke belangrijke 
uitgavencategorie in de verschillende rubrieken voor de periode 2007-2013.  

5. De rapporteur wil een aantal belangrijke punten benadrukken: 

- Het gaat hier slechts om een eerste en algemene analyse die beperkt is tot de 
belangrijkste uitgavencategorieën en die niet op programma's gebaseerd is. De 
rapporteur is echter van mening dat de analyse dienst kan doen als gids om de ramingen 
van de politieke prioriteiten vast te stellen. 

- De berekening is gebaseerd op een vergelijking tussen de bedragen die geprogrammeerd 
zijn voor 2006 en het totaal aan uitgaven over een periode van zeven jaar. De totale 
stijging/daling wordt zowel in algemene waarde als in percentage weergegeven. 

- De nieuwe structuur van de financiële vooruitzichten is gebaseerd op de ABB-methode 
en is gericht op het vaststellen van de algemene kosten van het beleid. Daarom worden 
de huishoudelijke uitgaven die nodig zijn voor de uitvoering van de programma's in het 
algehele bedrag opgenomen. Met deze elementen moet rekening worden gehouden bij 
het vergelijken van de financiering van de huidige programma's met de nieuwe 
structuur. 

- Het uitgavenprofiel is gebaseerd op huidige prijzen (basis 2006) en niet op constante 
prijzen. 

 
                                                 
1 COM(2004) 487 def. 
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Rubriek 1 - Duurzame groei 

Sub-rubriek 1a: Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid 

Deze sub-rubriek bevat de beleidsmaatregelen in verband met de strategie van Lissabon. Om 
de doelstelling van het omvormen van de EU in een dynamische op kennis gebaseerde en 
groeigerichte economie te bereiken, stelt de Commissie vijf doelstellingen vast waaronder de 
beleidsmaatregelen en/of doelstellingen worden bijeengebracht. Het zijn: bevordering van het 
concurrentievermogen in een volledig geïntegreerde interne markt; onderzoek en 
technologische ontwikkeling; de aansluiting van Europa door EU-netwerken; onderwijs en 
opleidingen; de sociale beleidsagenda. De binnenkort plaats te vinden tussentijdse evaluatie 
van de strategie van Lissabon maakt haast op dit beleidsgebied noodzakelijk. Hogere uitgaven 
op Europees niveau vormen een essentieel onderdeel van de strategie. 
 

 Onderzoek en ontwikkeling: verhoging van de begroting (159%) 
 Vervoer en energie: verhoging van de begroting (309%) 
 Onderwijs en opleiding: verhoging van de begroting (323%) 
 Sociaal beleid: verhoging van de begroting (115%) 
 invoering van een Fonds voor groei en aanpassing, inclusief een voorstel om de 

onbenutte kredieten van sub-rubriek 1b te gebruiken voor sub-rubriek 1a. 
 

• Onderzoek en ontwikkeling 

Het doel is om een Europese onderzoeksruimte te creëren door wetenschappelijke en 
technologische topkwaliteit te bevorderen, om een "3 procents"-investering in onderzoek en 
innovatie te bereiken. Deze uitgavencategorie zal voornamelijk betrekking hebben op het 
Zevende Kaderprogramma. 

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

 

 

• Trans-Europese vervoers- en energienetwerken 

Het doel is de bevordering van het concurrentievermogen, de veiligheid en de ecologische 
duurzaamheid van de vervoers-, energie- en telecommunicatienetwerken van de EU. Deze 
uitgavencategorie omvat twee hoofdinstrumenten: de programma's Marco Polo en Galileo. 

                                                                                                                                                         
1 COM(2004) 101 def. 
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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

 

 

• Onderwijs en opleiding 

Verbetering van het beleid op dit gebied vindt plaats door de huidige programma's (Erasmus, 
Erasmus Mundus, Socrates, Leonardo da Vinci) om te zetten in een kleiner aantal 
instrumenten. 

 

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 

 

 

• Sociaal beleid 

Dit beleid heeft tot doel het concurrentievermogen en het ondernemerschap in een volledig 
geïntegreerde interne markt te bevorderen, de sociale agenda te implementeren door middel 
van een enkel programma met de naam "Progress", hergroepering van de huidige acties op dit 
gebied (Eures, sociale zekerheidsstelsels, vrij verkeer van werknemers, enz…). 

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

 

 

Sub-rubriek 1b: Cohesie voor groei en werkgelegenheid 

Deze sub-rubriek dekt voornamelijk de huidige structuurfondsen, maar in herziene vorm, met 
meer strategische doelstellingen. De uitbreiding van de Unie tot 25 lidstaten, en later tot 27 of 
meer, vormt een ongekende uitdaging voor het concurrentievermogen en de interne 
samenhang van de Unie, om welke reden de Commissie voorstelt om acties die worden 
gesteund met het cohesiebeleid te richten op investeringen in een beperkt aantal 
communautaire prioriteiten, waarin de agenda's van Lissabon en Göteborg worden 
weerspiegeld. De prioritaire thema's worden gegroepeerd rond drie doelstellingen: 
convergentie (78% van de totale middelen); regionaal concurrentievermogen en 
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werkgelegenheid (17%) en  territoriale samenwerking (4%). De programma's worden 
gesteund door de financiële middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds. De limiet van 4% moet 
worden toegepast, alsmede een aangepaste versie van de toewijzingsmethode van Berlijn. De 
EU-25 moeten als uitgangspunt dienen voor het berekenen van relatieve welvaart. Alle regio's 
die niet langer in aanmerking komen voor doelstelling 1-steun in het kader van de nieuwe 
verordeningen (de zogeheten "phasing-in"-regio's en regio's die getroffen zijn door het 
"statistische effect") ontvangen compensatie. Compensatie voor regio's met statistisch effect is 
hoger dan die voor "phasing-in"-regio's. 
 

 Convergentie: verhoging van de begroting (40%); lichte stijging van het aandeel in de 
totale begroting; 
 Regionaal concurrentievermogen: verhoging van de begroting (40%); lichte daling van 

het aandeel in de totale begroting. 
 Europese territoriale samenwerking: verhoging van de begroting (14%); lichte daling 

van het aandeel in de totale begroting. 
 
• Bevordering van de convergentie van minder ontwikkelde lidstaten en regio's 

Dit instrument dekt een deel van het huidige EFRO, het Sociale Fonds en het Cohesiefonds. 
Met betrekking tot subsidiabiliteit voor doelstelling 1 en het Cohesiefonds zullen naar 
verwachting de huidige regels van kracht blijven. 
 

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

 
 

• Ondersteuning en versterking van het regionaal concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid buiten de minder welvarende regio's 

Dit instrument dekt de huidige acties die deels in het kader van het EFRO en deels in het 
kader van het Sociale Fonds (Leader) subsidiabel zijn. 

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

 

 

• Ondersteuning van de Europese territoriale samenwerking 

Dit instrument moet gericht zijn op het ondersteunen van de grensoverschrijdende 
samenwerking. 
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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

 

 

Rubriek 2: Beheer en bescherming van natuurlijke hulpbronnen 

Deze rubriek omvat verplichte en niet-verplichte uitgaven en dekt de volgende huidige 
programma's: 
 

- rubriek 1: Landbouw: 1a) marktondersteuning en 1b) plattelandsontwikkeling 
- rubriek 2: Structurele acties (FIOV) 
- rubriek 3: Interne beleidsmaatregelen: Het programma Life en andere acties op 

milieugebied 
- rubriek 4: Internationale visserijovereenkomsten 

 
In de nieuwe rubriek 2 zijn de hervormingen van het GLB verwerkt die zijn doorgevoerd in 
2003 en 2004, met name het maximum voor uitgaven met betrekking tot de markt en 
rechtstreekse betalingen in de landbouw, vastgelegd tot 2013 op de Europese Raad van 
Brussel van december 2002, als uitgangspunt. Voorgesteld wordt om in de nieuwe financiële 
periode de beleidshervormingen vooral te richten op plattelandsontwikkeling. Aansluitend op 
de conclusies van Göteborg moet dit nieuwe beleid nadruk leggen op de milieubescherming 
en het bereiken van een duurzamer ontwikkelingspatroon. De nieuwe visserij-instrumenten 
van deze rubriek omvatten de interventies van het FIOV in alle subsidiabele regio's, 
internationale visserijovereenkomsten en maatregelen voor beheer en behoud. Tenslotte wordt 
een nieuw financieel instrument voor het milieu gefinancierd onder deze rubriek, waarbij alle 
milieulijnen in één instrument worden samengebracht. 

 
 Marktondersteuning: verlaging (3%) voor de EU-25. 
 Plattelandsontwikkeling: verhoging van de begroting (23%). Gelijkblijvende begroting 

voor de EU-25. 
 Visserij: verhoging van de begroting (24%). Gelijkblijvende begroting voor de EU-25. 
 Milieu: verhoging van de begroting (67%). Verhoogde financiering voor een 

instrument om strikt milieugerichte acties uit te voeren en om rekening te houden met 
de uitbreiding. 

 
• Bevordering van een beter concurrerende, marktgerichte en duurzame landbouw in 

de EU 
 
De uitgaven voor Roemenië en Bulgarije zijn niet opgenomen (bovenop het plafond van 
Brussel). 
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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

 
 
• Ondersteuning en versterking van de plattelandsontwikkeling 
 
Deze uitgaven zijn voor de EU-25. De uitgaven voor Bulgarije en Roemenië zijn niet 
opgenomen. 
 

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

 
 
• Bevordering van een concurrerende en duurzame visserij. 
 
Deze uitgaven omvatten de internationale visserijovereenkomsten die momenteel gefinancierd 
worden van rubriek 4: Externe maatregelen. De uitgaven voor Bulgarije en Roemenië zijn niet 
opgenomen. 
 

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

 
 
• Handhaving van een blijvend hoog niveau van milieubescherming en bevordering 

van een duurzaam gebruik en beheer van hulpbronnen 
 
Deze uitgaven dekken kredieten van de huidige rubriek 1a: milieumaatregelen in de 
landbouw, 1b): visserij in het kader van plattelandsontwikkeling, rubriek 2 (IFOV) en rubriek 
4: Internationale visserijovereenkomsten. 
 

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

 
 

Rubriek 3: Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 
 
Deze rubriek betreft een zeer klein deel van het toekomstige financiële kader. De Commissie 
wil onder deze nieuwe rubriek drie soorten beleid samenbrengen die momenteel van rubriek 
drie (Intern beleid) worden gefinancierd en gedekt worden door een groot aantal instrumenten 
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en begrotingslijnen. Het gaat hier om activiteiten inzake justitie en binnenlandse zaken, 
consumentenbeleid, voorlichtingsbeleid en cultuur.  
 

 Justitie en binnenlandse zaken: verhoging van 260% 
 Europese cultuur en diversiteit: verhoging van 110% 

 
• Bescherming van fundamentele rechten, bevordering van solidariteit met betrekking 

tot het vrije verkeer van personen, versterking van de misdaadpreventie en 
-bestrijding. 

 
Dit beleid vertegenwoordigt een enorme verhoging in vergelijking met de bestaande titel 18 - 
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (financiering verdubbeld na twee jaar). Er 
is voorzien in drie instrumenten: 
 

- Het programma voor vrij verkeer en solidariteit op het gebied van buitengrenzen, asiel 
en immigratie (SIS of VIS, Vluchtelingenfonds, Agentschap voor externe grenzen) 

- het Veiligheidsprogramma (Europol, de Europese Politieacademie) 
- het programma voor justitie en fundamentele rechten (Eurojust, Observatorium voor 

racisme en vreemdelingenhaat) 
 

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

 
 
• Volksgezondheid en consumentenbescherming, cultuur en burgerschap 
 
Dit onderdeel van de nieuwe rubriek dient om de toegang te waarborgen tot basisgoederen en 
-diensten door middel van volksgezondheids- en consumentenprogramma's die beantwoorden 
aan de verwachtingen van de burgers. Tevens dekt het de huidige programma's op het gebied 
van cultuur, jeugd en media, het voorlichtingsbeleid en de voormalige A 30-programma's 
(beurzen). 
 

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

 

 

Rubriek 4: Externe maatregelen: De EU als wereldwijde partner 
 
De voorgestelde nieuwe architectuur voor externe maatregelen wordt gekenmerkt door een 
samenbundeling van de bestaande programma's onder vier hoofdinstrumenten. 
 

 De EU en haar buren: verhoging van 17 % 
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 De EU als partner voor duurzame ontwikkeling:  verhoging van 41%, inclusief het 
EOF 
 De EU als wereldwijde speler: verhoging van 185% 
 leningen en garanties: 0% verschil 

 
Deze rubriek, qua inhoud het best te vergelijken met de huidige rubriek 4, wordt in totaal met 
41% verhoogd. 
 
• De EU en haar buren 
 
Dit dekt de pretoetredingsinstrumenten (IPA) en de nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrumenten (ENPI) die Phare, Ispa, Sapard, het pretoetredingsinstrument voor 
Turkije en CARDS zullen vervangen. 
 

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

 
 
• De EU als partner voor duurzame ontwikkeling 
 
Dit dekt voornamelijk de programma's op de gebieden ontwikkeling en economische 
samenwerking. Het scenario van de Commissie is gebaseerd op de integratie in de begroting 
van het EOF. 
 

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

 
 
• De EU als wereldwijde speler 
 
Dit onderdeel dekt acties als macrofinanciële steun, humanitaire steun en crisisinstrumenten, 
inclusief het GBVB. 
 

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
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• Leengarantie en reserves voor noodhulp 
 
Geen wijziging ten opzichte van de huidige situatie. 
 

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

 
 
 
Rubriek 5 - Administratieve uitgaven 
 
Deze rubriek omvat niet de administratieve uitgaven van de Commissie 
(circa € 3 miljard in de programmering voor 2006), die in de nieuwe structuur is verspreid 
over de verschillende rubrieken. 
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