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1. I det andra meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet 
”Budgetplan 2007–2013”1 konkretiseras de politiska mål som fastställts i det tidigare 
meddelandet av den 10 februari ”Bygga en gemensam framtid – Politiska utmaningar 
och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013”2. 

2. Det andra meddelandet innehåller två delar: 

– I den första delen belyser kommissionen orsakerna, behoven och mervärdet av 
EU-åtgärderna i syfte att uppfylla de politiska mål som återspeglas i fördraget och 
konstitutionen. 

– I den andra delen redogör kommissionen för de program som skall finansieras inom 
ramen för den nya budgetplanen i syfte att förverkliga de politiska målen. För varje 
utgiftskategori ges en översikt över de nya program som skall inledas efter 2006. 

3. Föredraganden bifogade i arbetsdokument nr 1 en tabell över de nya program som 
kommissionen föreslagit under varje utgiftskategori och budgetens kontoplan i 
förhållande till den nuvarande budgetplanen. 

4. I arbetsdokument nr 3 gör föredraganden en första analys av siffrorna genom att ange 
den ökning (eller minskning) som kommissionen planerar för de viktigaste 
utgiftskategorierna under de olika utgiftsområdena under perioden 2007–2013.  

5. Föredraganden vill betona några centrala frågor: 

– Detta är endast en första och övergripande analys som är begränsad till de viktigaste 
utgiftskategorierna och den är inte programbaserad, men föredraganden anser att den 
kan tjäna som vägledning för att fastställa de framtida politiska prioriteringarna. 

– Beräkningen bygger på en jämförelse mellan det belopp som planerats för 2006 och 
de totala utgifterna under en sjuårsperiod. Den totala ökningen/minskningen anges 
både som totalbelopp och i procent. 

– Budgetplanens nya struktur bygger på den verksamhetsbaserade 
budgeteringsmetoden, som syftar till att fastställa de totala kostnaderna för de olika 
politikområdena. De administrativa utgifter som är nödvändiga för att genomföra 
programmen ingår därför i det totala beloppet. Dessa faktorer bör beaktas vid en 
jämförelse mellan den nuvarande finansieringen av de pågående programmen och 
den nya strukturen. 

– Utgiftsprofilen bygger på löpande priser (med 2006 som utgångspunkt) och inte på 
fasta priser. 

 

                                                 
1 KOM(2004)487. 
2 KOM(2004)101. 
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Utgiftskategori 1 – Hållbar tillväxt 

Underkategori 1a: Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning 

Denna underkategori omfattar den politik som är kopplad till Lissabonstrategin. För att uppnå 
målet att omvandla EU till en dynamisk kunskapsbaserad och tillväxtinriktad ekonomi 
fastställer kommissionen fem mål och inom ramen för dessa grupperas bidragande politiska 
åtgärder och/eller mål. Dessa är: främja konkurrenskraften på en fullständigt integrerad inre 
marknad, forskning och teknisk utveckling, knyta samman Europa genom EU-nätverk, 
utbildning och den socialpolitiska agendan. Den förestående översynen av Lissabonstrategin 
efter halva tiden visar att det är nödvändigt att påskynda utvecklingen på det här 
politikområdet. Ökade utgifter på EU-nivå utgör en nödvändig del i denna strategi. 
 

 Forskning och utveckling: budgetökning (159 procent) 
 Transport och energi: budgetökning (309 procent) 
 Utbildning och yrkesutbildning: budgetökning (323 procent) 
 Socialpolitik: budgetökning (115 procent) 
 Införande av en fond för tillväxtjustering och ett förslag om att överföra outnyttjade 

anslag från underkategori 1b till underkategori 1a 
 

• Forskning och utveckling 

Syftet är att inrätta ett europeiskt område för forskningsverksamhet genom att främja 
vetenskaplig och teknisk kvalitet i syfte att uppnå målet att investeringarna i forskning och 
innovation skall utgöra 3 procent. Denna utgiftskategori kommer huvudsakligen att täcka det 
sjunde ramprogrammet. 

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

 

 

• Transeuropeiska transport- och energinät 

Syftet är att främja konkurrenskraften, säkerheten och den miljömässiga hållbarheten i EU:s 
transport-, energi- och telekommunikationsnät. Denna utgiftskategori kommer att innehålla 
två viktiga instrument: Marco Polo-programmet och 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
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• Utbildning 

Dessa politikområden förbättras genom att de nuvarande programmen (Erasmus, Erasmus 
Mundus, Socrates och Leonardo da Vinci) omvandlas till färre instrument. 

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 

 

 

• Socialpolitik 

Denna politik skall främja konkurrenskraften och företagsamheten på en fullständigt 
integrerad inre marknad, den socialpolitiska agendan skall genomföras med hjälp av ett enda 
program som heter ”Progress”, befintliga åtgärder på detta område (Eures, systemen för social 
trygghet, fri rörlighet för arbetstagare osv.) skall grupperas om. 

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

 

 

Underkategori 1b: Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning 

Denna underkategori omfattar främst de nuvarande strukturfonderna men den har omformats 
för att uppfylla mer strategiska syften. Utvidgningen av unionen till 25 medlemsstater, och 
senare till 27 eller fler, innebär en aldrig tidigare skådad utmaning för unionens 
konkurrenskraft och inre sammanhållning. Kommissionen förslår att åtgärder som stöds av 
sammanhållningspolitiken skall inriktas på investeringar i ett begränsat antal 
gemenskapsprioriteringar, för att därmed återspegla agendorna från Lissabon och Göteborg. 
De prioriterade områdena skall organiseras kring tre mål: konvergens (78 procent av totala 
medel), regional konkurrenskraft och sysselsättning (17 procent) och territoriellt samarbete 
(4 procent), Programmen kommer att få stöd från de anslag som avsatts till Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) och 
Sammanhållningsfonden. Fyraprocentstaket skall tillämpas liksom en anpassad version av 
fördelningsmetoden från Berlin. EU med 25 medlemsstater skall utgöra utgångspunkten för 
beräkningar av relativ välfärd. Alla områden som inte längre är berättigade att få stöd från 
Mål 1 enligt de nya förordningarna (så kallade infasningsområden och områden som påverkas 
av den ”statistiska effekten”) kommer att få ersättning. Ersättningen till regioner som drabbas 
av den statistiska effekten är generösare än ersättningen till infasningsregioner. 
 

 Konvergens: budgetökning (40 procent), något ökad andel av den totala budgeten, 
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 Regional konkurrenskraft: budgetökning (6 procent), något ökad andel av den totala 
budgeten. 
 Europeiskt territoriellt samarbete: budgetökning (14 procent), något ökad andel av den 

totala budgeten. 
 
• Främjande av konvergens i mindre utvecklade medlemsstater och regioner 

Detta instrument omfattar en del av den nuvarande Europeiska regionala utvecklingsfonden 
och Sammanhållningsfonden. Villkoren för att erhålla stöd från Mål 1 och 
Sammanhållningsfonden skall stämma överens med befintliga bestämmelser. 
 

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

 
 

• Stöd till och stärkande av den regionala konkurrenskraften och sysselsättningen utanför de 
mindre rika regionerna 

Detta instrument omfattar de nuvarande åtgärderna som är stödberättigade delvis inom ramen 
för Europeiska regionala utvecklingsfonden och delvis inom ramen för 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

 

 

• Stöd till europeiskt territoriellt samarbete 

Syftet med det här instrumentet är att stödja gränsöverskridande samarbete. 

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

 

 

Utgiftskategori 2 - Bevarande och förvaltning av naturresurser 

Denna utgiftskategori omfattar obligatoriska och icke-obligatoriska utgifter och inbegriper 
följande befintliga program: 
 
– Utgiftskategori 1: Jordbruk: 1a) marknadsstöd och 1b) landsbygdsutveckling 
– Utgiftskategori 2: Strukturåtgärder (IFOP) 
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– Utgiftskategori 3: Inre politik: Life-programmet och andra miljöåtgärder 
– Utgiftskategori 4: Internationella fiskeavtal 
 
I utgiftskategori 2 utgör de reformeringar av den gemensamma jordbrukspolitiken som gjorts 
under 2003 och 2004 utgångspunkten. Detta gäller särskilt taket för utgifterna för de 
marknadsstödjande åtgärderna och direktstödet till jordbruket för perioden fram till 2013, som 
fastställdes vid Europeiska rådets möte i Bryssel i december 2002. Det föreslås att den 
politiska reformen under den nya budgetplanperioden skall inriktas på landsbygdsutveckling. 
I enlighet med slutsatserna från Göteborg skall det i denna nya politik läggas ny vikt vid 
miljöskydd och uppnåendet av en mer hållbar utvecklingsmodell. De nya fiskeriinstrumenten 
under denna utgiftskategori kommer att omfatta interventioner genom Fonden för fiskets 
utveckling i alla stödberättigade områden, internationella fiskeavtal och åtgärder för 
förvaltning och bevarande. Slutligen kommer ett nytt finansiellt instrument för miljön att 
finansieras under denna utgiftskategori och därmed samlas alla miljöbudgetposter i ett 
instrument. 

 
 Marknadsstöd: minskning (3 procent) för EU-25. 
 Landsbygdens utveckling: budgetökning (23 procent). Oförändrad budget för EU-25. 
 Fiske: budgetökning (24 procent). Oförändrad budget för EU-25. 
 Miljö: budgetökning (67 procent). Ökade anslag till ett instrument med vars hjälp 

åtgärder skall vidtas som uteslutande är av miljömässig natur och som tar hänsyn till 
utvidgningen. 

 
• Främja ett mer konkurrenskraftigt, marknadsorienterat och hållbart jordbruk i EU 
 
Utgifterna för Rumänien och Bulgarien ingår inte (ovanför Bryssel-taket). 
 

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

 
 
• Främja och förstärka landsbygdsutvecklingen 
 
Dessa utgifter avser EU-25. Utgifter för Bulgarien och Rumänien ingår inte. 
 

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

 
 
• Främja ett konkurrenskraftigt och hållbart fiske 
 
Dessa utgifter omfattar de internationella fiskeavtalen som för närvarande finansieras under 
utgiftskategori 4: Externa åtgärder. De omfattar inte utgifterna för Bulgarien och Rumänien. 
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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

 
 
• Upprätthålla en fortsatt hög miljöskyddsnivå och främja ett hållbart utnyttjande och 

förvaltning av fiskeresurserna 
 
Denna utgift täcker anslag från nuvarande utgiftskategori 1a): miljöåtgärder inom jordbruket, 
1b): fiske under landsbygdsutveckling, utgiftskategori 2: IFOP och utgiftskategori 4: 
internationella fiskeavtal. 
 

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

 
 

Utgiftskategori 3 - Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa 
 
Denna utgiftskategori omfattar en mycket liten del av den framtida finansieringsramen. 
Kommissionen har för avsikt att under denna nya utgiftskategori föra samman tre olika slags 
politikområden som nu finansieras under utgiftskategori 3 (Inre politik), och som omfattas av 
ett stort antal olika instrument och budgetposter. De avser rättsliga och inrikes frågor, 
konsumentpolitik, informationssamhället och kultur.  
 
– Rättsliga och inrikes frågor: en ökning med 260 procent 
– Europeisk kultur och mångfald: en ökning med 110 procent 
 
• Skydd av grundläggande rättigheter, främjande av solidaritet när det gäller fri 

rörlighet för personer, stärka förebyggandet och bekämpandet av brottslighet 
 
Anslagen till detta politikområde ökar enormt jämfört med nuvarande avdelning 18 - Område 
med frihet, säkerhet och rättvisa (anslagen dubbleras efter två år). Tre instrument planeras: 
 
– Fri rörlighet och solidaritet på området yttre gränser, asyl- och invandringsprogram (SIS 

eller VIS, flyktingfonden, byrån för de yttre gränserna) 
– Säkerhetsprogrammet (Europol, Europeiska polisakademin) 
– Programmet för rättsliga frågor och grundläggande rättigheter (Eurojust, centrumet för 

övervakning av rasism och främlingsfientlighet) 
 

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
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• Hälso- och sjukvård, konsumentskydd, kultur och medborgarskap 
 
Syftet med denna del av den nya rubriken är att se till att det finns tillgång till grundläggande 
varor och tjänster genom hälso- och sjukvårdsprogram som motsvarar medborgarnas 
förväntningar. Det omfattar även de nuvarande programmen för kultur, ungdom och media, 
informationspolitiken och de tidigare programmen i kapitel A-30 (bidrag). 
 

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

 

 

Utgiftskategori 4 - Externa åtgärder: EU som global partner 
 
Den nya arkitektur som föreslagits för den externa politiken kännetecknas av en koncentrering 
av de befintliga programmen under fyra huvudinstrument. 
 

 EU och dess grannskap: en ökning med 17 procent 
 EU som hållbar utvecklingspartner: en ökning med 41 procent, inklusive EUF 
 EU som global partner: en ökning med 185 procent 
 Lån och garantier: skillnad 0 procent 

 
Denna utgiftskategori, vars innehåll nästan helt och hållet kan jämföras med nuvarande 
utgiftskategori 4, ökar med totalt 41 procent. 
 
• EU och dess grannskap 
 
Det omfattar instrumenten inför anslutningen och grannskaps- och partnerskapsinstrumenten 
som skall ersätta de nuvarande instrumenten Phare, Ispa, Sapard, instrumentet inför Turkiets 
anslutning och 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 hållbar utvecklingspartner 
 
Det omfattar huvudsakligen programmen på områdena utvecklingssamarbete och ekonomiskt 
samarbete. Kommissionens scenario bygger på att Europeiska utvecklingsfonden införlivas i 
budgeten. 
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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 partner 
 
Denna del omfattar interventioner såsom makroekonomiskt bistånd, humanitärt bistånd och 
instrument för att bemöta kriser, bland annat GUSP. 
 

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

 
 
• Lånegarantier och reserver för katastrofbistånd 
 
Ingen förändring av den nuvarande situationen. 
 

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

 
 
 
Kategori 5 - Administrativa utgifter 
 
Denna utgiftskategori omfattar inte kommissionens administrativa utgifter 
(ungefär 3 miljarder euro i programplaneringen för 2006), som har spridits ut över de olika 
kategorierna i den nya strukturen. 
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