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– Förhandlingspaketets avsnitt som rör rubrikerna 1 (med undantag av
sammanhållning och fonden för ett sammankopplat Europa), 3, 4 och 5 samt
övergripande frågor

Inom ramen för diskussionerna om den fleråriga budgetramen förelägger ordförandeskapet härmed
delegationerna de av förhandlingspaketets avsnitt som rör rubrikerna 1 (med undantag av
sammanhållning och fonden för ett sammankopplat Europa), 3, 4 och 5 samt övergripande frågor.
Dokumentet återfinns i addendum 1.
Dessa avsnitt i förhandlingspaketet granskades i gruppen Ordförandeskapets vänner och Coreper.
Diskussionerna i dessa forum ledde till några smärre ändringar i texten. De är begränsade till
räckvidden eftersom ordförandeskapet avvaktar rådets politiska vägledning för det kommande
arbetet.
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Dokumentet har utarbetats under ordförandeskapets överinseende. Det är därför inte bindande för
någon delegation. Ordförandeskapet utgår även fortsättningsvis från principen att ingenting är
bestämt förrän man har nått en överenskommelse om allt. Efter vidare diskussioner kommer paketet
fortlöpande att uppdateras under de kommande månaderna och inför Europeiska rådet i juni. För
närvarande innehåller texten några platshållare avseende frågor som, enligt ordförandeskapets
uppfattning, behöver behandlas ytterligare och som kommer att utvecklas ytterligare. Den
innehåller också alternativ till några frågor för vilka ordförandeskapet, efter att ha lyssnat på
delegationerna, på ett senare stadium kommer att föreslå alternativ eller kompromisslösningar.
Under diskussionen i Coreper uppmärksammades var det ett antal frågor som uppmärksammades av
flera delegationer. Dessa var bl.a. följande:
1.

Avstämning av de tunga budgetbegränsningarna med åtgärder för ökad smart och hållbar
tillväxt för alla i linje med målen i Europa 2020-strategin.

2.

Huruvida den makroekonomiska villkorligheten bör diskuteras och utvecklas inom den
allmänna delen av förhandlingspaketet eller inom sammanhållningspolitiken.

3.

Kvaliteten på den vetenskapliga basen inom forskning och innovation och dess koppling till
"stairway to excellence" som ska tillhandahållas av sammanhållningspolitiken.

4.

Betydelsen av att säkerställa lämpliga nivåer för besparingar inom de administrativa utgifterna
utan att effektiviteten undermineras i den europeiska civilförvaltningen.

5.

Frågan om att placera vissa instrument inom eller utanför den fleråriga budgetramen, vilket
framgår av de alternativ som lagts fram av ordförandeskapet.

Ordförandeskapet har noga noterat de kommentarer som gjorts av delegationerna om dessa och
andra frågor under de förberedande diskussionerna. Mot denna bakgrund uppmanas ministrarna att
koncentrera sig på den fråga/de frågor som de anser vara politiskt viktigast bland de avsnitt i
förhandlingspaketet som redovisats. Delegationerna kommer att anmodas att begränsa sina inlägg
till högst tre minuter.
________________________
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