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HOVEDKONKLUSIONER 

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.  

Denne briefing skitserer og diskuterer følgende mulige tiltag, der kan rette op på denne skadelige 
forudindtagethed: 

− standsning af den officielle rapportering om nettodriftssaldoer 

− flere indikatorer for nationale fordele 

− differentierede oplysningskampagner 

− større budgetmæssig fleksibilitet til at flytte penge mellem budgetposter 

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

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

− en "generel korrektionsmekanisme" baseret på foruddefinerede nettosaldoer 

− differentierede medfinansieringssatser. 

Det konkluderes i denne briefing, at man på trods af de enkelte forslags specifikke svagheder gennem 
en kombination af foranstaltninger kunne mindske den skadelige fiksering på budgetmæssig "fair 
return", som er en væsentlig hindring for, at EU kan nå sine ambitiøse europæiske mål.  
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Det problematiske nettosaldosyn på budgettet 

Nettobudgetsaldoen, der blot sammenligner en medlemsstats finansielle bidrag til EU-budgettet med de 
penge, der strømmer tilbage til landet, er en meget vildledende indikator. En sådan indikator siger 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 (se briefingen "Hvorfor er 
nettobudgetsaldoen en misvisende indikator for de fordele, en medlemsstat opnår via EU-budgettet?"). 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 (se briefingen 
"Fordelene ved EU-medlemskab måles ikke på et lands nettooverskud eller -underskud"): 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. 

Selv om de grundlæggende argumenter mod det snævre fokus på "fair return" og nettosaldoer har været 
velkendte i mange år, synes der ikke at være gjort store fremskridt med hensyn til at opgive dette snævre 
perspektiv. Der er blevet drøftet forskellige strategier til at udvide det pågældende perspektiv; de er 
koncentreret om forskellige udløsningsmekanismer og er ofte kontroversielle. Denne briefing sammenfatter 
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deres indhold, begrundelse og vigtige fordele og ulemper. Der redegøres først igen kort for kilderne til 
nettosaldotankegangen, hvorpå der følger en kortfattet diskussion om mulige mekanismer, der kan få bugt 
med den. 

Det snævre perspektivs karakter 

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 startsignalet til udbredelsen af forskellige former for rabatter (se briefingen "Fordelene ved EU-
medlemskab måles ikke på et lands nettooverskud eller -underskud"). 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. Alt dette peger i retning af en dybtgående underliggende årsag til den fordrejede opfattelse 
af fordelene ved EU-udgifter, som har at gøre med EU-udgifternes iøjnefaldende betydning for 
medlemsstaterne. 

Budgettet er med samhørighedspolitikken og den fælles landbrugspolitik stadig domineret af to 
udgiftstyper, som er meget synlige for de modtagende medlemsstater, regioner, virksomheder og 
landbrugere. Ud fra disse modtageres perspektiv ser det ligefrem ud til at give mening, at der udelukkende 
fokuseres på tilbagestrømninger. Andre udgiftstyper, der kan skabe en betydelig højere europæisk 
merværdi for bredere grupper af europæiske borgere, medfører ikke tilbagestrømninger, der 
umiddelbart gavner specifikke målgrupper i EU (f.eks. en vellykket udviklingspolitik, grænsebeskyttelse, 
se figur 1). Sådanne europæiske offentlige goder giver typisk mere spredte fordele for alle europæere og 
bliver derfor måske dårligt nok bemærket. 

Politikere, som ønsker at blive genvalgt i deres nationale eller regionale valgkredse, er tvunget til at 
reagere på disse forskelle i synlighed og vil ofte udøve lobbyvirksomhed for 
"tilbagestrømningspolitikker". De har desuden et incitament til at bedømme nytten af EU-budgettet ved 
at sammenligne det nationale bidrag med disse politisk nyttige tilbagestrømninger (dvs. 
nettosaldoperspektivet). 

Figur 1. Udgifters forskellige grad af synlighed  
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Afskaffelse af offentliggørelsen af nettodriftssaldoerne 

En tilsyneladende overbevisende første mulighed for at få bugt med det snævre perspektiv er at 
standse rapporteringen om nettodriftssaldoerne, som i øjeblikket offentliggøres i Europa-
Kommissionens årlige finansielle beretninger. Et yderligere argument ud over de begrebsmæssige mangler 
ved nettosaldoen på driftsbudgettet er, at det efter Brexit og det deraf følgende bortfald af den britiske rabat 
ikke længere vil være teknisk nødvendigt at beregne disse tal. Europa-Kommissionen har nævnt en 
standsning af sin rapportering som en mulighed i sit oplæg om fremtiden for EU's finanser.2  

Nogle modargumenter sætter imidlertid spørgsmålstegn ved, om en standsning af rapporteringen faktisk 
er en overbevisende mulighed: 

− Det ville stride mod princippet om et gennemsigtigt EU-budget at tilbageholde oplysninger 
om nationale bidragsbetalinger og fordelingen af omkostninger. Der kan sættes spørgsmålstegn 
ved legitimiteten af at tilbageholde data som et forsvar mod populistiske fejlfortolkninger af de 
pågældende data. 

− Nettosaldoerne er ikke helt meningsløse. Visse fordelingsmæssige virkninger af EU-budgettet 
følger ganske enkelt solidaritetsprincippet. Samhørighedsmidlerne kanaliseres f.eks. til fattigere 
lande og regioner, og de nationale bidrag vokser med bruttonationalindkomsten (BNI). EU har 
ingen grund til at skjule denne omfordeling, som er resultatet af enstemmige afgørelser mellem 
alle medlemsstaterne. Den afspejler nogle principper om europæisk solidaritet eller er resultatet 
af forhandlinger, hvor integrationens tabere modtager kompensation i alle medlemsstaternes 
interesse. 

− Hvis man holder op med at oplyse de officielle tal for nettodriftssaldoerne, vil andre institutioner 
(medier, politiske partier, interessegrupper) måske træde til og beregne nettosaldodata af en 
kvalitet og med et begrebsmæssigt fundament, der er endnu mindre overbevisende. En stor 
fordel ved den officielle EU-rapportering er, at offentliggørelsen altid kan ske i kombination med 
en liste over forbehold, så der opstår færrest mulige misforståelser.3 

Mere omfattende og meningsfulde indikatorer 

Et alternativ til at standse rapporteringen er at udvikle en mere omfattende indikator, der i det 
mindste tager højde for en del af den europæiske merværdi fra EU-udgifter. Begrebsmæssigt er denne 
øvelse relativt enkel (se boks 1):4 erstat driftssaldoernes nulsumsspil-logik med en plussumstilgang. Det skal 
understreges, at selv disse "udvidede nettosaldoer" stadig vil være en ufuldstændig måling af 
nettofordelene ved EU-budgettet og EU-medlemskabet, da de ikke tager hensyn til grænseoverskridende 
afsmittende virkninger af EU-udgifter og heller ikke ser på den faktiske økonomiske byrde ved egen indtægt-
betalingerne (den økonomiske incidens).5 

Ud over den omstændighed, at selv en ændret indikator kun vil bibringe et begrænset budskab om de 
samlede fordele ved EU-udgifter, vil der være yderligere udfordringer: 

− De udvidede indikatorer vil i et vist omfang afhænge af skøn. F.eks. kan skøn over fordele ved 
det indre marked eller besparelser på nationalt plan fra EU-tiltag kun give konfidensintervaller for 
størrelsen af den "sande" effekt. Desuden er der altid metodologiske kontroverser om, i hvilket 
omfang en bestemt model (og bestemte forskere) giver troværdige resultater. Data om faktiske 
målelige betalinger vil således blive kombineret med data af meget forskellig kvalitet. 

− Der vil være et særligt troværdighedsproblem, hvis EU-institutionerne udarbejder disse 
udvidede indikatorer. Institutioner som Europa-Kommissionen har en naturlig egeninteresse i 
at påvise, at EU-udgifter har positive resultater. Dette kan påvirke dens beregninger eller i det 
mindste skade deres troværdighed. Ansvaret for beregningerne bør derfor ligge hos institutioner 
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og eksperter, hvis objektive tilgang er mere troværdig (f.eks. Den Europæiske Revisionsret, Det 
Europæiske Finanspolitiske Råd).6 

 

Gøre de europæiske fordele ved EU-udgifter mere synlige 

Eftersom den grundlæggende årsag til "fair return"-perspektivet er misforståelse af og uvidenhed om 
mindre synlige fordele ved EU-udgifter, er en naturlig strategi at bekæmpe en sådan misinformation ved 
hjælp af præcis målrettet kommunikation. I overensstemmelse med logikken i de ovenfor fremførte 
argumenter kan disse bestræbelser koncentreres om politikker, der ikke er særlig iøjnefaldende for EU-
borgerne. 

Der kan f.eks. være grund til først og fremmest at koncentrere EU's kommunikationskampagner om de 
programmer, hvor de europæiske fordele skyldes udgifter uden for de europæiske grænser (f.eks. 
udvikling) eller inden for EU's grænser, men med bredt fordelte fordele (f.eks. miljøprogrammer). 
Omvendt vil det betyde, at man skærer ned på kommunikationsaktiviteterne vedrørende de direkte 
virkninger af samhørighedspolitikken eller den fælles landbrugspolitik for modtagerne, da de allerede er 
velkendte. 

Desuden skal informationskampagner navnlig forsøge at kaste lys over den skjulte del af de 
europæiske fordele (dvs. de grænseoverskridende virkninger af udgifter) eller europæisk merværdi som 
følge af europæiske stordriftsfordele. Kommunikationsforanstaltninger kan f.eks. belyse, hvordan EU-
forskningsmidler har genereret patenter, der anvendes overalt i EU, hvordan finansieringsinstrumentet 
Connecting Europe-faciliteten har skabt transportnet, som anvendes af EU-turister og -forretningsfolk på 
deres europæiske rejser, eller hvordan det globale navigationssatellitsystem Galileo kan gavne mobiliteten 
overalt i Europa. 

Det er klart, at en sådan differentieret kommunikationsindsats vil møde modstand fra dem, der har 
interesse i de traditionelle politikker, herunder ikke kun modtagerne, men også de offentlige 
forvaltninger på nationalt og europæisk plan. Det er desuden vanskeligt at afgøre, hvilke politikker og 
programmer der skal have denne kommunikationsstøtte.  

Boks 1. Udvidede nettosaldoer 

En mere omfattende saldo vil begrebsmæssigt omfatte fordele ved EU-udgifter, som ikke kan påvises i 
målelige tilbagestrømninger. Det kan f.eks. være stordriftsfordele, når EU leverer en service til lavere 
omkostninger, end en enkelt medlemsstat kan gøre det. I dette tilfælde er en type nationalt afkast 
tilsvarende udgifter for medlemsstaterne (MS). Det er det udgiftsniveau, som en medlemsstat vil behøve for 
at finansiere den kontrafaktiske situation, at der ikke er EU-aktiviteter på det pågældende område. 
Tilsvarende udgifter er f.eks. det, som Det Forenede Kongerige bruger på at opbygge et nyt ministerium 
for international handel, da Det Forenede Kongerige ikke længere bliver repræsenteret af Europa-
Kommissionen hvad angår dets handelspolitikker. Denne udvidede saldo kan beregnes som følger: 

Udvidet nettosaldo for MSi  = 

direkte tilbagestrømninger til MSi + tilsvarende udgifter for MS – MSi's egen indtægt-betalinger. 

Kilde: Friedrich Heinemann (2011), "European Added Value for the EU Budget" i Daniel Tarschys (red.), The EU Budget: What Should 
Go In? What Should Go Out?, Stockholm: Swedish Institute for European Policy Studies, s. 58-73. 

https://www.zew.de/en/publikationen/european-added-value-for-the-eu-budget/?cHash=c436139205e81dcfb9aa5eeccafecc06
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Budgetfleksibilitet 

Budgetbevillingerne på tværs af de forskellige udgiftskategorier i den flerårige finansielle ramme (FFR) er 
som hovedregel ikke fleksible. De penge, der bevilges til samhørighedspolitikken, er f.eks. øremærkede og 
kan ikke anvendes andre steder, heller ikke selv om der er tale om underudnyttelse og manglende brug af 
tilsagn om midler. Behovet for større fleksibilitet på tværs af politikker bliver også diskuteret i de 
igangværende FFR-forhandlinger. Det kan være interessant at få mere fleksibilitet til at flytte 
uudnyttede midler fra den fælles landbrugspolitik og samhørighedspolitikken til nye politiske 
prioriteter med et stort potentiale for europæisk merværdi. Nationale aktørers stærke interesse i at have 
en pålidelig garanti for tildelinger til nationale udgifter er imidlertid den største politiske hindring for en 
sådan reform. 

Institutionelle reformer, der styrker et 
europæisk perspektiv hos beslutnings-
tagerne 

En meget anderledes strategi til bekæmpelse af 
nettosaldotilgangen er at styrke de politiske 
aktører, som har et stærkt incitament til at anlægge 
et europæisk perspektiv frem for et smalt nationalt 
eller lokalt perspektiv. De seneste debatter om 
tværnationale partilister for Europa-Parlamentet 
og afskaffelse af nationale vetoer i 
budgetbeslutninger er gode eksempler herpå.  

Den første idé om tværnationale partilister for 
valg til Europa-Parlamentet er blevet 
diskuteret i forbindelse med Parlamentets 
beslutning om, hvordan man skulle bruge de 
tomme britiske pladser efter Brexit. 7 Denne 
beslutning indebærer en række afvejninger. Der er 
i forbindelse med budgetpolitikken et vigtigt 
argument for denne nyskabelse. For at få succes i 
forbindelse med en valgkampagne vil 
kandidaterne fra disse lister behøve støtte fra 
vælgerne i et kritisk antal EU-medlemsstater og vil 
derfor skulle adressere politiske spørgsmål, der er 
af interesse for de fleste. Tværnationale lister kan 
således fremme et mere europæisk perspektiv. Kandidaterne vil næppe kunne komme i betragtning 
gennem budskaber, der er koncentreret om snævre, landespecifikke nationale spørgsmål. Det er derfor ikke 
usandsynligt, at MEP'er valgt på disse lister vil være mere åbne over for europæiske offentlige goder og 
mindre fristet til at anvende en snæver national nettosaldotilgang (se tabel 1). 

Et vigtigt kritikpunkt mod tværnationale lister henviser til den mulige indvirkning på magtbalancen 
mellem store og små medlemsstater. Disse lister kan føre til en overrepræsentation af store 
medlemsstater, da deres politikere lettere kan opnå tilstrækkelig genkendelse blandt en kritisk masse af 
vælgere end politikere fra mindre lande.8  

Den anden institutionelle reform, der kan fremme en mere europæisk tilgang, vil være at 
gennemtvinge flertalsafgørelser om FFR i Rådet og afskaffe det nuværende krav om enstemmighed 

Tabel 1. Tværnationale lister: en perspektiv-
ændring  

 

MEP med en 
lokal valgkreds i 

en enkelt 
medlemsstat 

MEP valgt fra en 
tværnational 

partiliste 

Betingelser for 
genvalg 

Flertal i den 
lokale valgkreds 
i en bestemt 
medlemsstat 

Tilstrækkelig 
stemmeandel til den 
respektive partiliste i 
EU27 

Programfokus 

Politikker, der 
gavner de lokale 
vælgere i 
medlemsstaten 

Politikker, der er 
attraktive for større 
andele af vælgerne i 
hele EU27 

Budgetfokus 

Udgifter med 
lokalt fokus, 
med 
støtteberettigel
se i egen 
valgkreds 

Udgiftsprogrammer, 
der er fordelagtige 
for regionalt bredere 
andele af EU's 
befolkning 

Kilde: Friedrich Heinemann (2016), "Strategies for a European EU 
Budget" i Thiess Büttner og Michael Thöne (red.), "The Future of 
EU-Finances", Köln: FiFO Institute for Public Economics, s. 95-112. 

 

 

https://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/selected-readings/02-DOC-COMM-FutureEUFinances-FIFO-Jan2016.pdf
https://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/selected-readings/02-DOC-COMM-FutureEUFinances-FIFO-Jan2016.pdf
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i artikel 312 i TEUF. En sådan reform vil sætte et punktum for den nationale vetoret, der regelmæssigt bliver 
brugt til at beskytte tilbagestrømningspolitikker, der er i landenes særlige interesse. Dette forekommer dog 
højst usandsynligt, da medlemsstaterne anser deres vetoret for uundværlig i betragtning af FFR's 
vidtrækkende konsekvenser for bidragsbetalinger og EU-udgifter.  

Nyskabelser på indtægtssiden: Nye egne indtægter 

Det måske mest fremtrædende og ældste forslag om, hvordan man får bugt med "fair return"-perspektivet, 
henviser til indtægtssiden af EU's budget. Ifølge dette populære synspunkt vil nye egentlige egne indtægter 
(f.eks. en EU-skat) ændre incitamenterne til det bedre. Under det nuværende egen indtægt-system skal 
medlemsstaterne finansiere bidragsbetalingerne (dvs. egne indtægter fra BNI og moms) fra deres nationale 
skatteindtægter. Med en egentlig EU-skat vil EU-budgettet blive finansieret direkte af skatteyderne uden 
inddragelse af de nationale budgetter. Der er nogle, der hævder, at de nationale regeringer i denne nye 
situation ikke længere vil opfatte disse europæiske indtægter som "deres egne" og dermed vil være 
mere afslappede omkring, hvad de bliver brugt til. 9   

Der er mange materielle argumenter på begge sider i denne kontroversielle debat om de nye egne 
indtægter. Tilhængerne hævder f.eks., at en ny EU-skat, der er synlig for de europæiske skatteydere, skaber 
budgetmæssig ansvarlighed hos de europæiske beslutningstagere. Dertil kommer, at særlige typer af nye 
EU-skatter i sig selv kan have en merværdi, hvis de f.eks. udformes som Pigou-skatter for at fremme 
miljømæssige mål (f.eks. en europæisk CO 2-afgift).10 Modargumenter henviser til styrken af status quo 
omkring BNI-indtægterne, der generelt opfattes som gennemsigtige, retfærdige og administrativt 
effektive.11 

Der kan imidlertid ved en gennemgang af denne brede debat sættes spørgsmålstegn ved, hvordan en 
nyskabelse på indtægtssiden vil bane vejen for en reelt mere omfattende vurdering af fordelene ved 
EU-budgettet. Det kan ikke tages for givet, at nye egne indtægter vil løse tvister om en retfærdig 
byrdefordeling. Pengene til EU-budgettet vil ikke længere komme fra nationale skatteindtægter, men 
direkte fra skatteyderne. De indtægter, der kommer fra skatteyderne i de forskellige medlemsstater 
(dvs. husholdninger, selskaber, opsparere), vil stadig kunne kvantificeres i mange typer EU-skat (f.eks. 
en eventuel CO 2-afgift, afgift på finansielle transaktioner). Desuden vil vælgere og/eller skatteydere stadig 
være interesserede i spørgsmål om byrdefordeling. En ny type nettosaldo kan således let beregnes og sætte 
gang i nye kontroverser. En europæisk CO 2-afgift, der erstatter egne indtægter baseret på BNI, vil f.eks. 
delvist flytte finansieringsbyrden fra de rigere medlemsstater i Vest- og Nordeuropa til central- og 
østeuropæiske medlemsstater, som har større andele af fossil energi. Dette vil helt klart føre til nye konflikter, 
selv om pengene ikke længere strømmer fra de nationale budgetter til EU-budgettet, men bliver betalt 
direkte af dem, der bruger energien. 

Selv om det er muligt at fastlægge indtægter, som ikke meningsfyldt kan fordeles nationalt, vil en ny 
indtægtskilde næppe ændre incitamenterne på udgiftssiden. Selv en ny egen indtægt uden en målbar 
byrde for medlemsstaterne vil ikke gøre tilbagestrømningpolitikkerne (f.eks. den fælles landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken) mindre synlige og svække deres politiske appel i forhold til EU-udgifter med mere 
spredte og mindre synlige fordele. Eksterne EU-udgifters politiske handicap er f.eks., at de ikke er 
særlig synlige for de nationale vælgere, politikere og medier i medlemsstaterne i forhold til betalinger 
til landbrugere. En ny indtægtskilde vil næppe gøre noget for at få bugt med denne skævhed i 
opfattelsen. Så selv om den generelle debat om nye egne indtægter fortsætter, synes dens potentiale med 
hensyn til at få bugt med det nationale fokus på budgettilbagestrømninger at være begrænset. 

I figur 2 sammenlignes finansieringen af EU-budgettet under status quo med egen indtægt baseret på BNI 
med et eventuelt nyt system, hvor der betales en EU-skat (f.eks. en CO 2-afgift) direkte af skatteyderne til EU-
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budgettet. En ny EU-skat vil ikke løse det grundlæggende problem med skævheden hvad angår synligheden 
af lokale udgiftsprogrammer på den ene side og europæiske offentlige goder på den anden side 

 

Status quo med egen indtægt baseret på BNI 

− Skatter betalt til medlemsstaterne 

− Medlemsstaterne betaler egne 
indtægter til EU-budgettet 

− Skævhed i den politiske synlighed af 
lokale kontra europæiske offentlige 
goder finansieret over EU-budgettet 

− De nationale regeringer (og 
borgerne) er partiske til fordel for 
lokale goder, når de sammenligner 
nytten af EU-projekter med 
omkostningerne 

 

System med en ny EU-skat 

− Skatter betalt direkte til EU-budgettet 

− De nationale budgetter anvendes ikke 
længere til overførsel af indtægter 

− Skævhed i den politiske synlighed af 
lokale kontra europæiske offentlige 
goder finansieret over EU-budgettet 

− Borgerne er partiske til fordel for lokale 
goder, når de sammenligner nytten af 
EU-projekter med omkostningerne 

 

Figur 2: Finansielle strømme med egen indtægt baseret på BNI og en ny egentlig EU-skat 

 

Oversættelse af centrale ord og begreber: GNI own ressource = BNI egne indtægter, New EU tax = Ny EU skat. 

Nyskabelser på indtægtssiden: En generel korrektionsmekanisme 

Europa-Kommissionen har tidligere foreslået en generel korrektionsmekanisme.12 I den akademiske 
litteratur er lignende modeller blevet anbefalet som en målrettet modforanstaltning mod 
nettosaldoperspektivet på EU-udgifter.13 I modsætning til den britiske rabat, som er skræddersyet til en 
enkelt medlemsstats behov, vil den generelle korrektionsmekanisme ikke favorisere nogen medlemsstater. 
Der en række forskellige mulige modeller, som bygger på én fælles grundlæggende idé: at adskille 
beslutningen mellem medlemsstaterne om byrdefordelingen fra beslutningerne om udgifterne på 
budgettet. 
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En generel korrektionsmekanisme kan baseres på "foruddefinerede nettosaldoer" (se Figur 3), som vil 
definere et målnettosaldo (TNB) for hver medlemsstat. Disse mål vil være resultatet af en politisk beslutning 
og vil typisk være en funktion af indkomstniveauerne. En gensidigt accepteret formel kan således let give 
mulighed for en større byrde for de rigere medlemsstater, med positive nettosaldoer for de fattige og 
negative for de rige. Uanset hvordan mekanismen ser ud, er det afgørende element i den generelle 
korrektionsmekanisme, at EU- udgifternes struktur ikke længere vil udforme den faktiske 
byrdefordeling mellem medlemsstaterne. Hvis nettobyrden kommer til at ligge over eller under 
målnettosaldoen, vil den generelle korrektionsmekanisme blive aktiveret og udløse korrektionsbetalinger 
mellem landene med henblik på at nå målnettosaldoerne. 

 
Figur 3. Generel korrektionsmekanisme med foruddefinerede nettosaldoer 

 

Oversættelse af centrale ord og begreber: OBB = Budgetsaldo, Income per capita = indkomst pr. indbygger, MS = 
medlemsstat.  

Tilhængerne af en sådan tilgang gør gældende, at denne mekanisme vil ændre incitamenterne til det bedre. 
Medlemsstaterne vil miste deres finanspolitiske egeninteresse i at maksimere de nationale 
rammebeløb for EU-udgifter og incitamentet til at presse på for en bestemt politik, blot fordi den medfører 
en betydelig finansiel tilbagestrømning til deres eget land. Med foruddefinerede nettosaldoer er der en 
implicit skat på 100 % på yderligere tilbagestrømninger realiseret gennem opnåelse af en større andel af 
bevillingerne.14 En sådan afkoblingsstrategi kan bane vejen for mere rationelle overvejelser om, hvilken type 
EU-udgifter der skaber den største europæiske merværdi.  

En generel korrektionsmekanisme kan også være en mulighed for at overvinde nye 
fordelingskonflikter i forbindelse med nye ambitiøse egne indtægter, der genererer store indtægter, 
såsom en europæisk CO 2-afgift, og det i uforholdsmæssig stor grad i medlemsstater med en stor andel af 
fossil energi. Et nyt system med generelle rabatter kan sikre tilslutning fra dem, der er berørt. Dette vil 
kompensere for bruttobidrag i stedet for nettobidrag og vil få virkning uanset størrelsen af EU's udgifter i en 
medlemsstat. Sådanne rabatter kan knyttes til investeringer i nye sektorer, som ikke er forbundet med den 
sektor, der bliver beskattet. Polen vil f.eks. betale en høj pris, hvis der bliver indført en CO 2-afgift. En rabat 
herpå vil blive gjort betinget af polske geninvesteringer, som ikke har tilknytning til kulsektoren. 

Et væsentligt argument mod generelle korrektionsmekanismer, som korrigerer nettosaldoerne, er, 
at de er baseret på et byrdefordelingsbegreb, som der i høj grad kan sættes spørgsmålstegn ved.  
Eftersom en nettosaldo er en meget forvrænget indikator for den nationale fordel ved EU-budgettet, kan 
den måske også være en mangelfuld målestok for meningsfulde korrektioner. Desuden har visse poster på 
EU-udgiftssiden – navnlig samhørighedspolitikken – en udtrykkelig omfordelingsdimension. Disse 
politikker er udarbejdet med henblik på solidaritet eller som led i en strategi, der har til formål at kompensere 
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medlemsstaterne for specifikke (relative) ulemper ved integrationen. Det kan måske være problematisk at 
neutralisere denne form for bevidst omfordeling. Endelig vil den præcise definition af en generel 
korrektionsmekanisme være en ikke ubetydelig øvelse og tilføre systemet en betydelig matematisk 
kompleksitet, hvilket vil mindske den budgetmæssige gennemsigtighed. 

Tilpasning af de nationale medfinansieringssatser for at gøre tilbagestrømnings-
politikkerne mindre attraktive 

En idé, der er mindre ambitiøs end den generelle korrektionsmekanisme, men bygger på en lignende 
hensigt, er at tilpasse de nationale medfinansieringssatser for at gøre tilbagestrømningspolitikkerne 
mindre attraktive. Den nationale medfinansieringssats for direkte betalinger under den fælles 
landbrugspolitik til landbrugere er f.eks. i øjeblikket nul. Dette betyder, at den fælles landbrugspolitiks første 
søjle (dvs. finansiering af disse direkte betalinger) er et meget attraktivt instrument til at kanalisere penge til 
medlemsstaterne, uanset hvor stor skepsis der er med hensyn til, om det virkelig tjener et europæisk formål. 
Indførelse af national medfinansiering af direkte betalinger vil svække denne dyre politiks budgetmæssige 
appel ud fra medlemsstaternes perspektiv. 

Takket være denne mere generelle tilgang kan medfinansieringssatserne for alle typer af EU-
udgiftsprogrammer tages op til fornyet overvejelse i henhold til kriteriet om det specifikke programs 
europæiske fordele. Politikker med et lavt potentiale for grænseoverskridende virkninger og europæisk 
merværdi bør som udgangspunkt have høje nationale medfinansieringssatser og vice versa. 

Det grundlæggende dilemma for en sådan tilgangs succes er, at den vil kræve en fælles forståelse af EU-
politikkers relative performance. I den politiske virkelighed vil de nationale og institutionelle 
egeninteresser have stor indflydelse på de officielle vurderinger af et specifikt politikinstruments succes.  

Konklusion 

Der findes ikke en enkelt mirakelkur til at kurere de politiske beslutningstageres, mediernes og vælgernes 
orientering mod nettosaldoen. Denne briefing har skitseret nogle meget forskellige tilgange. Nogle af dem 
– foruddefinerede nettosaldoer, tilpassede medfinansieringssatser, nye egne indtægter til EU – er rettet 
mod de nationale aktørers budgetmæssige incitamenter. Andre – 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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