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Hovedelementer i aftalen om de finansielle perspektiver 20072013
- i forhold til UKs udspil af 14. december


Det samlede udgiftsniveau forhøjes med ca. 13 mia. euro fra 849,3 mia. euro til
862,4 mia. euro for hele perioden (svarende til 1,045 pct. af BNI).



Udgiftsrammen for kategori 1A forhøjes i årene 2007-2012 med i alt 110 mio.
euro. Den fastsatte stigning i rammen for forskning omkring 75 pct. fra 2006 til
2013 blev fastholdt.



Strukturfondsstøtten under kategori 1B hæves med ca. 8,6 mia. euro. Støtten til
de nye lande opjusteres ved en stigning i støtte-lofterne svarende til omkring 5
mia. euro samt en særlig bevilling til Polen på 0,1 mia. euro. Endvidere fordeles
3,8 mia. euro specifikt til en række EU-15 lande inden for den forhøjede udgiftsramme.



Landdistriktsstøtten øges med 3,4 mia. euro, herunder 0,4 mia. euro til EU12 og
3 mia. euro til EU15. En række lande får nye eller højere øremærkede beløb.



Kategori 5: Administration øges med 700 mio. euro over perioden. (fra 49,3 mio.
euro til 50,0 mio. euro).



Reduktionen af UK-rabatten øges fra 8 mia. euro til maksimalt 10,5 mia. euro
over perioden. Reduktionen er permanent. Modellen indebærer, at UK fra 2011
fuldt ud vil medfinansiere midler til nye lande med undtagelse af de midler, der
hidrører fra den fælles landbrugspolitik og landdistriktsstøttens garantisektion.
Dette sker via en indfasning af reduktionen i UKs rabat for 2007-2013 med følgende procentsatser:

År
Reduktionssats (pct.)

2007
0

2008
0

2009
20

2010
70

2011
100

2012
100

2013
100



Østrig får en midlertidig rabat i form af en reduceret call rate på momsen (0,225
pct. i stedet for 0,3 pct.).



Sammensætning og størrelsen af Nederlandenes nye rabat er ændret til en reduktion i det årlige BNI-bidrag på i alt 605 mio. euro i stedet for ca. 490 mio. euro.
Rabatten er midlertidig.



Formuleringen af revisionsklausulen er justeret.

