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DA 

Hvordan man får bugt med "fair return"-manien  
 
En nettobudgetsaldo er en meget vildledende indikator for fordelene ved EU-udgifter og EU-medlemskab. 
 
Budgetbeslutninger, der træffes på grundlag af denne indikator, fører til dårlige politikker, da de er partiske 
til fordel for programmer med tilbagestrømninger af penge til medlemsstaterne. Denne "fair return"-
mentalitet er en stor hindring for at opnå mere europæisk merværdi gennem EU-budgettet. 
 
Den dybereliggende årsag til denne vildledende og skadelige optagethed af nettosaldoen er, at 
tilbagestrømningspolitikkerne er meget synlige og har stor politisk appel og gør det let at identificere, hvem 
der drager fordel af dem på nationalt og regionalt plan. Politikker, hvis europæiske fordele er mere spredt, 
og som ikke indebærer betalinger til medlemsstaterne, får mindre støtte blandt vælgere og politikere.  
 
Følgende mulige tiltag kan rette op på denne skadelige forudindtagethed: 

1 standsning af den officielle rapportering om nettodriftssaldoer 

2 flere indikatorer for nationale fordele 

3 differentierede oplysningskampagner 

4 større budgetmæssig fleksibilitet til at flytte penge mellem budgetposter 

5 institutionelle reformer (f.eks. tværnationale partilister til Europa-Parlamentet) eller en grænse 
for den nationale vetoret vedrørende budgettet 

6 nye egne indtægter (f.eks. ægte EU-skatter) 

7 en "generel korrektionsmekanisme" baseret på foruddefinerede nettosaldoer 

8 differentierede medfinansieringssatser. 

Der findes ikke en enkelt mirakelkur til at kurere de politiske beslutningstageres, mediernes og vælgernes 
orientering mod nettosaldoen. Nogle mulige tiltag – foruddefinerede nettosaldoer, tilpassede 
medfinansieringssatser, nye egne indtægter til EU – er rettet mod de nationale aktørers 
budgetmæssige incitamenter. Andre mulige tiltag – differentieret oplysning, udvidede indikatorer for 
fordele – er direkte rettet mod de forskellige EU-politikkers asymmetriske synlighed. Endelig berører 
modeller som tværnationale partilister til Europa-Parlamentet nogle vidtrækkende institutionelle 
spørgsmål og vil derfor kræve omhyggelige overvejelser. En kombination af foranstaltninger vil være det 
mest lovende, eftersom nogle af forslagene er gensidigt forstærkende.  

Uanset hvilken strategi der vælges, er en overvindelse af optagetheden af nettosaldoen en 
forudsætning for et europæisk budget viet til at skabe ægte europæisk merværdi og dermed af 
afgørende betydning for EU's fremtidige evne til at nå dets ambitiøse mål.  
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Det problematiske ved nettosaldomanien vedrørende budgettet 

Politikernes, mediernes og borgernes nettosaldomani går som minimum tilbage til Margaret Thatchers berømte  
udtalelse "I want my money back" under Det Europæiske Råds møde i Fontainebleau i 1984, som var startsignale t 
til udbredelsen af forskellige former for rabatter. Der er mange grunde til, at det overforenklede perspektiv på 
EU-budgetfordele har været så populært i hele EU. Nettosaldoer er lettere at beregne end mere raffinerede  
indikatorer for fordelene ved EU. Det er også let for medierne at informere om dem. En sådan indikator siger 
imidlertid ikke ret meget om en medlemsstats samlede fordele fra EU's budget og endnu mindre om de samlede  
fordele ved EU-medlemskab.  

Nettobudgetsaldoerne giver misvisende indikatorer for budgetfordelene. Ud over andre mangler ser de 
bort fra de gavnlige virkninger af EU-udgifter i udlandet (f.eks. udvikling, migration), ignorerer de mulige  
omkostningsbesparelser på nationalt plan som følge af EU's tjenesteydelser og europæisk merværdi (f.eks. i  
handelspolitikker) og ser bort fra, at EU-udgifter kan have gavnlige virkninger på tværs af grænserne uden for 
den modtagende medlemsstat (f.eks. vellykkede miljø- eller klimapolitikker, teknologisk innovation som følge af  
EU's forskningsstøtte). 

Nettobudgetsaldoen er en meget fejlagtig indikator for fordelene ved EU-medlemskab. Vigtige 
dimensioner af fordelene ved EU er ikke budgetmæssige, men yderst relevante for borgernes sociale og 
økonomiske trivsel. Blandt disse dimensioner er friheden til at vælge bopælsland, støtten til demokrati og 
retsstatsprincippet og fastlæggelsen af bindende standarder for fødevarer, sundhed og miljø. Desuden nyder 
den økonomiske vækst og beskæftigelsen i EU godt af det indre marked. 

Hvis de politiske beslutninger er baseret på fejlbehæftede indikatorer, vil de føre til dårlige politiske valg. 
Det er netop derfor, optagetheden af nettosaldoen er blevet betegnet som "giftig". 1 Optagetheden af  
nettosaldoer er giftig for rationelle overvejelser om EU-budgettet og en omstrukturering af budgettet i 
retning af politikker, der skaber en reel europæisk merværdi. De mulige dårlige resultater er følgende: 

− EU's politikker vælges, blot fordi de skaber finansielle strømme til medlemsstaterne, uafhængigt af deres 
bidrag til EU's politiske målsætninger. Dette snævre perspektiv er således en stærk hindring for alle 
budgetpolitikker, hvor udgifterne afholdes uden for EU's grænser, men stadig giver et betydeligt politisk og 
økonomisk afkast for medlemsstaterne (f.eks. en vellykket forvaltning af migration, udviklingsudgifter,  
foranstaltninger udadtil). 

− Orienteringen mod nettosaldoen og det rene fokus på pengestrømmen til ens eget land sænker 
ambitionerne om en omhyggelig evaluering af, i hvor høj grad EU's udgifter reelt opfylder deres mål og 
skaber en europæisk merværdi.  

− "Fair return"-betragtningerne ser bort fra fordele ved EU-udgifter, der udspringer af stordriftsfordele 
(dvs. omkostningsbesparelser for medlemsstaterne, der udspringer af en mere effektiv politikudformning på 
EU-plan), da disse besparelser ikke giver sig udslag i tilbagestrømninger. 

− Det snævre syn er til ulempe for udgiftskategorier, der er omgæret af en forudgående usikkerhed vedrørende 
den reelle fordeling af penge mellem medlemsstaterne (f.eks. konkurrencebaseret tildeling af 
forskningsmidler ud fra kvalitetskriterier). Det er navnlig til ulempe for nye udgiftsprioriteter, da der ikke er 
nogen erfaringer med den reelle fordeling af udgifterne på tværs af medlemsstaterne. 

− Orienteringen mod nettosaldoen gør de politiske beslutningstagere blinde over for politikker, hvis fordele 
hverken er pengemæssige eller kvantificerbare. 

                                                             
1  Le Cacheux, Jacques (2005), “European Budget: The Poisonous Rebate Debate”, Paris: Notre Europe. 

For yderligere oplysninger henvises til briefingen "Strategier til at få bugt med "fair return"-perspektivet på EU-
budgettet".  
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