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KORT SAMMENFATNING 

Baggrund 

Siden de finansielle overslag for 2007-2013 trådte i kraft for et årti siden, har EU's budget undergået 

betydelige ændringer. I 2009 trådte traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som 

man nåede til enighed om i Lissabon, i kraft. Dette medførte en væsentlig ændring i EU-institutionernes 

beføjelser i forhold til hinanden med hensyn til egne indtægter (budgetindtægter) og den flerårige 

finansielle ramme (FFR), som erstattede de finansielle overslag, og som indeholder bestemmelser om 

mellemfristede udgiftsprogrammer, samt det årlige budget, der aftales inden for disse rammer. Den 

globale finansielle krises udbrud i 2008, som blev efterfulgt af den specifikke krise for euroområdet, 

medførte krav om økonomiske stramninger i EU's medlemsstater og lagde pres på EU's budget. 

Denne briefing giver et resumé af denne udvikling. Første del indeholder en redegørelse for budgettets 

struktur og udgifter. I anden del forklares de ændringer, som trådte i kraft med TEUF. Briefingen 

afsluttes med en sammenfatning af, hvilke virkninger det politiske pres for økonomiske stramninger 

og oprettelsen af instrumenter til økonomisk stabilisering i euroområdet har for budgettet. 

 

1. BUDGETTETS STRUKTUR OG UDGIFTER 

Den Europæiske Unions (EU's) udgifter hviler på tre søjler: i) egne indtægter, ii) FFR og iii) det årlige 

budget. 

1.1. EGNE INDTÆGTER OG KORREKTIONER 

Indtægterne eller egne indtægter på EU's budget reguleres af artikel 311 i TEUF, der fastsætter, at 

afgørelser om indtægter skal træffes af Rådet med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet 

og ratificering i hver enkelt medlemsstat, normalt af det nationale parlament. Den nuværende 

afgørelse om egne indtægter blev vedtaget i 2014 og trådte i kraft i 2016 med tilbagevirkende kraft fra 

den 1. januar 2014. Afgørelsen fastsætter et loft for egne indtægter på 1,2 % af EU's 

bruttonationalindkomst (BNI), selv om det i praksis udgør ca. 1,0 % af BNI. Finansieringen kommer først 

og fremmest fra EU's eksterne toldordning og fra en bidragssats på 0,3 % af den samlede 

merværdiafgift (moms) i hver medlemsstat. Et mindre beløb kommer desuden fra sukkerafgifter. I 

praksis tegner disse kilder sig for højst 25 % af EU's nødvendige midler pr. år (eller 0,25 % af BNI), selv 

om procentdelen kan variere fra år til år. Den resterende del består af en overførsel baseret på hver 

medlemsstats BNI for at nå det nuværende betalingsniveau på 0,95 % af BNI, der er fastsat i den 

flerårige finansielle ramme for 2014-2020. 
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For eksempel udgjorde værdien af de midler, der blev tilvejebragt ved hjælp af egne indtægter i 2015, 

146 mia. EUR, mens de samlede udgifter (betalinger) beløb sig til 145 mia. EUR, hvilket skabte et mindre 

overskud. 

Der er imidlertid indført en række korrektioner eller rabatter, som reducerer BNI- eller momsbidragene 

for nogle af de velstående medlemsstater: 

i) Det Forenede Kongeriges rabat udgør 66 % af Det Forenede Kongeriges nettobidrag (det 

britiske bidrag minus værdien af EU-udgifter i Det Forenede Kongerige). I praksis er det 

mindre, da den eksterne told og sukkerafgifterne ikke indgår i beregningen, hvilket også er 

tilfældet med den procentdel af EU's udgifter, der afholdes uden for EU inden for 

budgettets udgiftsområde 4 (Et globalt Europa), og alle EU's udgifter til 

ikkelandbrugsmæssige udgifter, der afholdes i de 13 medlemsstater, der har tiltrådt EU 

siden 2004. Den britiske korrektion finansieres af alle de øvrige medlemsstater i forhold til 

deres bidrag til EU's momsgrundlag. 

ii) "Rabat på rabatten": Dette er en rabat på 75 % på de bidrag, som Tyskland, Nederlandene, 

Østrig og Sverige skulle have ydet til den britiske korrektion. 

iii) Årlige rabatter i form af et fast beløb, som er bevilget for perioden 2014-2020 til 

Nederlandene (695 mio. EUR), Sverige (185 mio. EUR) og Danmark (130 mio. EUR). 

iv) Momsbidragssatsen for Tyskland, Nederlandene og Sverige er reduceret til det halve fra 

0,30 % til 0,15 %. Samtidig reduceres momsbidragssatsen på 0,30 % for de medlemsstater, 

hvor det private forbrug overstiger 50 % af BNI. 

Kombinationen af fire former for rabat styrker alle medlemsstaternes tendens til at se på EU-budgettet 

som en metode til beregning af nettosaldoen: dvs. maksimering af udgifter eller rabatter til gengæld 

for bidragsbeløbet uanset størrelsen på dette. Princippet om nettosaldoen er kernen i henstillingerne 

i rapporten fra Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter (Monti o.a. 2017). Nye egne 

indtægter, der kan reducere den procentvise størrelse på BNI-bidraget og reducere behovet for 

rabatter, kan være mulige, hvis det godtgøres, at EU's udgifter skaber merværdi i form af 

multiplikatorvirkninger, grænseoverskridende virkninger eller tærskeleffekter eller ved at skabe 

stordriftsfordele i forhold til de nationale udgifter. 

1.2. FORPLIGTELSER OG BETALINGER 

EU's udgifter er opdelt i forpligtelser og betalinger. Forskellen mellem forpligtelser og betalinger er 

kendt som UF (uindfriede forpligtelser). Forpligtelserne fastsættes som den øvre grænse for de midler, 

som EU forpligter sig til at indfri i forbindelse med udgiftsprogrammer – dvs. en form for virtuelle 

penge. En del af betalingerne frigives ved påbegyndelsen af et projekt, hvilket som regel sker meget 

hurtigt, når der er tale om udgifter inden for landbrug eller administration, som ikke kræver 

medfinansiering. Når projektet afsluttes, frigives det resterende beløb, hvis modtageren har opfyldt 
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betingelserne. Visse betalinger sker med henblik på at opfylde forpligtelser, der er indgået flere år 

tidligere, og ofte er der tale om et underforbrug, hvis en modtager ikke har gennemført et aftalt 

program fuldt ud, hvilket således øger de uindfriede forpligtelser. 

1.3. DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME 

Den flerårige finansielle ramme (artikel 312 i TEUF) indeholder bestemmelser om EU's budgetudgifter, 

men i stedet for at være et egentligt budget, er der snarere tale om en række udgiftslofter eller 

maksimumsniveauer for udgifter for de forskellige udgiftsområder, der er opdelt efter politikområde: 

1a. Konkurrenceevne, 1b. Samhørighed, 2. Naturressourcer (primært landbrug), 3. Sikkerhed og 

medborgerskab, 4. Et Globalt Europa og 5. Administration. Hvert af disse udgiftsområder har flerårige 

og årlige lofter for forpligtelser, der er fastsat i FFR. Betalingsloftet gælder kun for de samlede udgifter 

og ikke for hvert udgiftsområde. 

Den flerårige finansielle ramme foreslås af Europa-Kommissionen og vedtages enstemmigt af Rådet, 

efter at Europa-Parlamentet har givet sin godkendelse. Dette giver Parlamentet en effektiv beføjelse til 

at fremsætte forslag sammen med Kommissionen. Opdelingen af de finansielle overslag og deres 

efterfølger, FFR'en, i de to syvårsperioden 2007-2013 og 2014-2020 er vist i tabel 1 nedenfor. 

Tabel 1: De finansielle overslag i perioden 2007-2013 og FFR i perioden 2014-2020 

  Finansielle 
overslag 

2007-2013 

Forslag fra 
Kommissionen: 

2014-2020 

Aftalte tal 
2014-2020 

1a. Konkurrenceevne  9 % 15 % 13 % 

1b. Samhørighed  36 % 33 % 34 % 

2. Naturressourcer  9 % 10 % 10 % 

Landbrug  34 % 28 % 29 % 

3. Sikkerhed/Retfærdighed  1 % 2 % 2 % 

4. Et Globalt Europa  6 % 7 % 6 % 

5. Forvaltning  6 % 6 % 6 % 

Forpligtelser i % af BNI 1.05 % af BNI 1.05 % af BNI 1.00 % af BNI 

Betalinger i % af BNI 1.00 % af BNI 1.00 % af BNI 0.95 % af BNI 

Betalingsbeløb 972 mia. EUR 972 mia. EUR 908 mia. EUR 

NB: 2011-priser 

I overensstemmelse med Rådets politik foreslog Europa-Kommissionen i 2011 en ny FFR på samme 

niveau som de tidligere finansielle overslag med forpligtelser på 1,05 % af BNI og betalinger på 1,00 %. 
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Der blev foreslået forhøjelser til Konkurrenceevne under udgiftsområde 1a fra 9 % af 

udgiftsforpligtelserne i 2007-2013 til 15 % for perioden efter 2013. Kommissionen foreslog at skære 

samhørighedsforpligtelserne under udgiftsområde 1b ned fra 36 % til 33 % og 

landbrugsforpligtelserne inden for udgiftsområde 2 fra 34 % til 28 %. Rådet traf i sidste ende 

enstemmigt afgørelse om at skære de samlede udgifter – såvel forpligtelser som bevillinger – ned med 

5 %. Inden for rammerne af denne aftale blev beløbet til Konkurrenceevne fastsat til 13 %, hvilket stadig 

var en stigning i forhold til den foregående periode, men mindre end det, Kommissionen havde 

foreslået. I betragtning af de reducerede lofter i den nye FFR blev de direkte betalinger til landbrug og 

samhørighed forholdsvis beskyttet mod nedskæringer, idet de faldt med en mindre procentdel end 

den procentdel, som Kommissionen havde foreslået.  

1.4. DE ÅRLIGE BUDGETTER 

EU's årlige budgetter fastsættes inden for FFR-lofterne. Der vedtages forpligtelser og betalinger for 

hvert udgiftsområde og for alle de budgetposter, som er omfattet heraf. Når der i løbet af november 

eller december måned er opnået enighed om et årligt budget for det kommende regnskabsår, kan der 

vedtages ændrings- eller tillægsbudgetter med henblik på at øge forpligtelserne og betalingerne i 

løbet af det efterfølgende år. De vedtagne budgetter og ændringsbudgetter udgør tilsammen de 

endelige budgetter for hvert år. På dette link findes et komplet sæt af tal, der omfatter forpligtelser og 

betalinger for både de aftalte budgetter og de endelige budgetter mellem 2007 og 20161 . Tallene 

sammenlignes også med de udgiftsniveauer, som henholdsvis Rådet og Parlamentet vedtog forud for 

de aftalte budgetter, med henblik på at vise, hvorvidt én institution har haft større held til at sikre sine 

præferencer end de øvrige institutioner. 

Tallene viser, at Europa-Parlamentet for så vidt angår regnskabsåret 2011 ikke var i stand til at sikre sine 

præferencer med hensyn til forpligtelser og betalinger, uanset om der var tale om de aftalte budgetter 

eller ændringsbudgetter. I de efterfølgende år havde Parlamentet større succes for så vidt angår 

betalinger (dog kun med hensyn til ændringsbudgetter og ikke de oprindeligt aftalte budgetter) samt 

i forbindelse med alle forpligtelser. Dette tyder på, at Rådet var rede til at stille de nødvendige midler 

til rådighed, men kun drypvist via de mindre synlige ændringsbudgetter. I 2013 efterkom Rådet 

Parlamentets krav om betalingsforpligtelser med henblik på at sikre, at Parlamentet ville tilslutte sig 

den nye FFR, som skar de mere langsigtede udgifter ned med 5 %. I det årlige budget for 2014 blev 

udgifterne reduceret i lyset af den nye FFR.  

  

                                                 
1 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf
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2. BUDGETMÆSSIGE ÆNDRINGER SOM FØLGE AF LISSABONTRAKTATEN 

Tabel 2 nedenfor viser de beføjelsesmæssige ændringer for så vidt angår egne indtægter, FFR og det 

årlige budget, som er blevet gennemført som følge af Lissabontraktaten. 

Tabel 2: Tidligere status quo i forhold til Lissabontraktaten 

Tidligere status quo Lissabontraktaten 

EGNE INDTÆGTER (artikel 269 i TEU) EGNE INDTÆGTER (artikel 311 i TEUF) 

Kommissionen stiller forslag  
EP høres 
Rådet træffer afgørelse med enstemmighed 
De nationale parlamenter ratificerer 

EP høres 
Rådet træffer afgørelse med enstemmighed 
De nationale parlamenter ratificerer 

 
Gennemførelse: Afstemning i Rådet med QMV og 
EP's godkendelse 

FINANSIELLE OVERSLAG 
(Aftale fra 1988) 

DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME 
(Artikel 312 i TEUF) 

Kommissionen stiller forslag Kommissionen stiller forslag 

  EP giver sin godkendelse, før Rådet træffer afgørelse 

Rådet træffer afgørelse med enstemmighed Rådet træffer afgørelse med enstemmighed 

EP godkender eller forkaster EP godkender eller forkaster 

De nationale parlamenter ratificerer Ingen national ratificering 

REVERSIONSPUNKT REVERSIONSPUNKT 

Rollover fra sidste år Rollover fra sidste år, på ubestemt tid 
Kommissionen, Rådet med QMV eller EP kan blokere 
en rollover og således sikre et dobbelt 
reversionspunkt med tilbagevenden til den ustabile 
periode før 1988, hvor der udelukkende fandtes 
årlige budgetter   
MAKSIMAL FORHØJELSESSATS 
(Artikel 272, stk. 9, i EF-traktaten) 

MAKSIMAL FORHØJELSESSATS 
(Ophævelse af artikel 272, stk. 9, i EF-traktaten) 

Rådet med QMV med henblik på at øge udgifterne 
over loftet med op til maksimalsatsen 

Rådet kan kun forhøje udgifterne ud over loftet med 
enstemmighed 

Hvis Rådets forhøjelse mindst svarer til 50 % af 
maksimalsatsen, kan EP med et absolut flertal 
forhøje op til den fulde sats   
Rådet med QMV + EP med 3/5 flertal kan forhøje ud 
over maksimalsatsen   
ÅRLIGT BUDGET (Artikel 272 i EF-traktaten) ÅRLIGT BUDGET (Artikel 314 i TEUF) 

Førstebehandling: Rådet med QMV Førstebehandling: Rådet med QMV 

EP med simpelt flertal + Rådets blokerende 
mindretal for at nedskære de obligatoriske udgifter 

EP med absolut flertal + Rådet med QMV med 
henblik på at foretage ændringer  

EP med simpelt flertal + Rådet med QMV for at 
forhøje de obligatoriske udgifter 

Rådet med blokerende mindretal for at afvise 

EP med absolut flertal + Rådet med QMV eller EP 
med 3/5 flertal for at ændre ikkeobligatoriske 
udgifter 

  

EP med 2/3 flertal for at forkaste EP med simpelt flertal for at forkaste 

REVERSIONSPUNKT (artikel 273 i EF-traktaten) REVERSIONSPUNKT (artikel 315 i TEUF) 
Rådet med QMV fastsætter foreløbige tolvtedele for 
obligatoriske udgifter 

Rådet med QMV foreslår alle foreløbige tolvtedele 

Rådet med QMV fastsætter foreløbige tolvtedele for 
ikkeobligatoriske udgifter  
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EP med 3/5 flertal kan forhøje eller nedskære de 
foreløbige tolvtedele for ikkeobligatoriske udgifter 

EP's med absolut flertal kan kun indefryse foreløbige 
tolvtedele  

 

Kilde: Benedetto (2013: 353) 
Forkortelser: EF = traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten), EP = Europa-Parlamentet, QMV = 

afstemning med kvalificeret flertal, TEUF = traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

2.1. EGNE INDTÆGTER 

Før og efter Lissabontraktaten var det muligt at ændre eller indføre nye egne indtægter med 

enstemmighed i Rådet og ratificering i alle medlemsstater. Europa-Parlamentet høres stadig. 

Med artikel 311 i TEUF overføres den beføjelse, som Kommissionen har til at stille forslag, til Rådet. For 

at gennemføre nye egne indtægter er det nu nødvendigt, at Rådet træffer afgørelse med kvalificeret 

flertal, og Europa-Parlamentet kan godkende eller forkaste forslaget. Gennemførelsesbeføjelsen er ikke 

særlig omfattende. Den begrænser sig til administrative spørgsmål og gør det muligt at gennemføre 

nye egne indtægter (hvis og når der er opnået enighed herom) hurtigere. 

Afgørelser om rabatter eller korrektioner udgør en del af en afgørelse om egne indtægter. 

2.2. DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME 

FFR erstatter de finansielle overslag og fastlægges for en periode på "mindst fem år" (artikel 312, stk. 1, 

i TEUF). Den er også konstitutionaliseret og derfor mindre fleksibel end de finansielle overslag, der var 

omfattet af en interinstitutionel aftale. 

De finansielle overslag blev vedtaget af Kommissionen og af Rådet, der traf afgørelse med 

enstemmighed, og efter samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet og derefter ratificeret af 

hver enkelt medlemsstat. Hvis der ikke blev opnået enighed om et finansielt overslag ved udløbet af 

den foregående aftale, ville udgiftsbeløbene blive videreført til næste periode (rollover), selv om en 

hvilken som helst af de tre EU-institutioner kunne vælge at sætte en stopper herfor og gennemtvinge 

en tilbagevenden til årlig budgettering, som fandtes, før de første finansielle overslag blev vedtaget i 

1988.  

Den flerårige finansielle ramme foreslås af Kommissionen, og Rådet træffer afgørelse med 

enstemmighed, når Europa-Parlamentet har givet sin godkendelse (artikel 312, stk. 2, i TEUF). Dette 

kunne betyde, at Parlamentet har beføjelse til at foreslå FFR i fællesskab med Kommissionen. Der 

kræves ikke længere national ratificering. Desuden giver passerellebestemmelsen Det Europæiske Råd 

mulighed for at ændre Rådets beslutningstagning om FFR fra enstemmighed til kvalificeret flertal. Hvis 

der ikke er opnået enighed om en ny FFR ved udløbet af en tidligere FFR, sker der en rollover af 

udgifterne fra det pågældende regnskabsår, ligesom det var tilfældet med de finansielle overslag. De 

tre EU-institutioner mister den ret til at ophæve aftalen og vende tilbage til årlig budgettering, som de 

havde, før Lissabontraktaten trådte i kraft. Dette skaber en stærk status quo-situation, fordi der i mangel 

af en aftale sikres kontinuitet, også selv om de lovgivningsmæssige udgiftsprogrammer er udløbet. 
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Figur 1: Den maksimale forhøjelsessats, tidl. artikel 272, stk. 9, udgået efter Lissabontraktatens ikrafttræden i 2009 
 
Kommissionen      Hvis den faktiske forhøjelse vedtaget af   kan EP med absolut flertal (376 MEP'er) 
beregner den maksimale   Rådet for ikkeobligatoriske udgifter   forhøje de ikkeobligatoriske udgifter med et beløb 
forhøjelsessats     overstiger 50 % af den maksimale sats svarende til yderligere 50 % af den maksimale sats 
baseret på: 1. BNP-tendensen 
i EU, 2. den gennemsnitlige årlige  
forskel i nationale 
budgetter og 3. inflationstendensen 
 
 
eller 
 
 
Kommissionen,     Rådet godkender med QMV   EP godkender med 3/5 flertal  
Rådet 
og EP alle er enige om en forhøjelse 
over den maksimale forhøjelsessats 
 
Kilde: Benedetto (2013: 355) 
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2.3. DET ÅRLIGE BUDGET 

EU's årlige budget er blevet aftalt inden for lofterne i de finansielle overslag og i FFR både før og efter 

Lissabontraktatens ikrafttræden. 

Før Lissabontraktaten blev udgifterne enten betragtet som obligatoriske (landbrug og visse aspekter i 

forbindelse med den globale politik) som følge af en kontraktlig forpligtelse til at betale eller som 

ikkeobligatoriske (størstedelen af resten af budgettet). Der er blevet anvendt forskellige 

beslutningsprocedurer i forbindelse med budgettet, alt efter om udgifterne var obligatoriske eller 

ikkeobligatoriske. Over tid steg de ikkeobligatoriske udgifter fra at udgøre en meget lav procentdel af 

budgettet i 1970'erne til at udgøre størstedelen af budgettet i 2000'erne, hvilket øgede Europa-

Parlamentets indflydelse, idet det indtog en dominerende stilling for så vidt angår beslutninger om 

den ikkeobligatoriske del af udgifterne. 

Før Lissabontraktaten kunne Europa-Parlamentet foretage ændringer for at mindske eller omlægge de 

obligatoriske udgifter med et simpelt flertal, som kun kunne blokeres af et kvalificeret flertal i Rådet 

(Benedetto og Højland 2007). Siden Lissabontraktaten vedtager eller ændrer Rådet det foreslåede 

budget med kvalificeret flertal (artikel 314, stk. 3). Europa-Parlamentet kan kun foretage ændringer 

med et absolut flertal (artikel 314, stk. 4) ved én enkelt behandling, ellers vedtages budgettet.  

Under den gamle procedure kunne Rådet og Parlamentet gennemtvinge afgørelser om henholdsvis 

obligatoriske og ikkeobligatoriske udgifter imod den anden parts vilje. Parlamentet kunne også 

forkaste hele budgettet med et to tredjedeles flertal. 

Den nye artikel 314 erstatter disse elementer med en procedure, der kræver, at der indgås en gensidig 

aftale om alt, og hvor standardscenariet – såfremt ingen af parterne har givet sit tilsagn – er gensidig 

forkastelse i et forligsudvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne og Europa-

Parlamentet. En aftale kan blokeres enten af et blokerende mindretal af regeringer i Rådet, der 

forhindrer et kvalificeret flertal, eller af et simpelt flertal af Europa-Parlamentets medlemmer i 

forligsudvalget. Ændringsforslag er vanskeligere at få igennem, mens det er yderst sandsynligt, at hele 

budgettet forkastes, hvis der hersker uenighed. På grund af disse regler er det ikke særlig sandsynligt, 

at den budgetmæssige status quo i udgiftsmæssig henseende vil ændre sig.  

Der er endnu et tvist. De sidste faser af den nye procedure synes at være urealistiske, men det er præcis 

hvad formålet med dem er i forhold til på den ene side at begrænse et Europa-Parlaments beføjelser, 

som muligvis går ind for at fremme reformer, og på den anden side at styrke forhandlingspositionen 

for et eventuelt blokerende mindretal af regeringer i Rådet. Efter en vellykket afslutning på 

forligsudvalgets arbejde har Parlamentet og Rådet mulighed for at godkende eller forkaste udkastet 

på de afsluttende møder. Hvis Rådet godkender udkastet, kan det stadig forkastes af et absolut flertal i 

Parlamentet (artikel 314, stk. 7, litra c)). Hvis Rådet forkaster udkastet, mens Parlamentet godkender 

det, ville det fælles udkast ikke blot blive vedtaget, men Europa-Parlamentet ville med tre femtedele af 
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de afgivne stemmer også få ret til genopføre alle dets oprindelige ændringsforslag (artikel 314, stk. 7, 

litra d)). "Hvornår kan Rådet forventes at opnå et kvalificeret flertal for at forkaste et udkast, som netop 

er blevet aftalt med kvalificeret flertal i forligsudvalget? Hvorfor ville dette kvalificerede flertal i Rådet 

nogensinde foretrække Parlamentets genopførte ændringsforslag, som det tidligere har forkastet, i 

forhold til det resultat, som er opnået i forligsudvalget, og som et kvalificeret flertal i Rådet allerede har 

accepteret? "(Benedetto and Høyland 2007: 585-6). Rådet ville aldrig forkaste et udkast, der foreløbigt 

er blevet godkendt af dets delegation til forligsudvalget. Ved forligsforhandlingerne vil 

medlemsstaterne være mere usmidige forhandlere end parlamentarikerne. Den parlamentariske 

delegation kan indgå en foreløbig aftale med Rådet velvidende, at Parlamentets plenarforsamling 

stadig vil have beføjelse til at forkaste aftalen. Imidlertid vil Parlamentets tilsyneladende overvældende 

magtbeføjelse til at genindføre alle sine oprindelige ændringsforslag, såfremt Rådet ændrer sin 

holdning, aldrig finde anvendelse, fordi denne bestemmelse vil tvinge Rådet til ved 

forligsforhandlingerne kun at indgå en aftale, der opfylder kravene fra et kvalificeret flertal af 

regeringerne. Alternativt gør et blokerende mindretal i Rådet brug af sin beføjelse til at forkaste 

budgettet ved blot at undlade at indgå en aftale under forligsproceduren, hvilket skete i november 

2010 i forbindelse med det årlige budget for 2011 (Benedetto 2013: 358-9). 

 

Hvad sker der, hvis der ikke opnås enighed om et årligt budget ved begyndelsen af det nye 

regnskabsår, således som det skete i 1980'erne? Indtil der er vedtaget et årligt budget, kan Rådet og 

Parlamentet aftale at afholde månedlige udgifter på indtil en tolvtedel af det foregående års bevillinger 

(artikel 273 EF og artikel 315 TEUF) – også kendt som ordningen med foreløbige tolvtedele. I henhold til 

den gamle traktat fastsatte Rådet beløbene hver måned, og Parlamentet kunne kun forhøje eller 

nedskære de ikkeobligatoriske beløb inden for det i den flerårige budgetpakke fastsatte loft. Dette ville 

gøre det muligt for Parlamentet at blokere budgettet, men samtidig på månedsbasis at sikre 

finansiering til sine egne prioriteter under de ikkeobligatoriske udgifter. I henhold til Lissabontraktaten 

begrænser denne parlamentsbeføjelse sig til en blokering for forhøjelser eller til kun at stemme for 

nedskæringer, men er udvidet til at omfatte alle udgiftsområder. Parlamentet får større magt til at 

foretage nedskæringer, men mister enhver magt til at foretage forhøjelser (Benedetto 2013: 360). 

Den tidligere artikel 272, stk. 9, EF tillod overskridelse af loftet for ikkeobligatoriske udgifter, hvis 

Europa-Parlamentet med tre femtedeles flertal sammen med et kvalificeret flertal i Rådet nåede til 

enighed herom. I Lissabontraktaten udgår den tidligere artikel 272, stk. 9, hvilket betyder, at det kun er 

muligt at overskride lofterne, hvis dette er godkendt med enstemmighed i Rådet. 

Resultatet er, at udgifterne – selv om de måske ikke skæres ned – er lavere, end de ellers ville have 

været. Parlamentet, der normalt foretrækker flere udgifter, mister beføjelsen til at stille forslag om 

ændring af udgiftsposter, som oprindeligt var ikkeobligatoriske udgifter. Parlamentet mister også 

incitamentet til at forkaste budgettet, eftersom dets beføjelser i form af foreløbige tolvtedele (artikel 

315 i TEUF) er begrænset til fastfrysninger eller nedskæringer. I mellemtiden kan Rådet have et 

incitament til at blokere budgettet, fordi den nye artikel 315 giver det mulighed for at sikre, at 
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udgifterne indefryses. Ovenstående afsnit har også vist, at en hvilken som helst medlemsstat kan 

blokere for en forhøjelse af udgifterne ud over lofterne i den flerårige finansielle ramme. 

2.4. REVERSIONSPUNKTER 

Begrebet "reversionspunkt" svarer til begrebet status quo, men inden for samfundsvidenskab er det, 

hvad der sker, når status quo ikke er en følge af, at der ikke er truffet en afgørelse. Årlige budgetter, som 

ikke automatisk videreføres (rollover), og som er genstand for ensidige ændringer, er gode eksempler 

på, hvordan et reversionspunkt fungerer. 

Ovenstående redegørelse, som peger på årlige budgetresultater, der er mere ufleksible og mere 

tilbøjelige til at resultere i lavere udgifter, kan illustreres ved hjælp af nedenstående figurer, som 

sammenligner mulige resultater i EU's årlige budget før og efter Lissabontraktaten. Dén institution, der 

er længst fra at opnå status quo eller reversionspunktet, vil tabe. Reversionspunktet kunne være status 

quo, hvis manglende enighed om budgettet resulterer i en rollover af det foregående budget. Hvis 

Europa-Parlamentet fjerner sig mere fra reversionspunktet, vil det ikke kunne sætte sig igennem i 

forbindelse med forhandlingerne om det årlige budget.  

Disse hypotetiske resultater forudsætter, at Kommissionen, Parlamentet og de udgiftsvillige 

medlemsstater ønsker udgiftsforhøjelser, mens den afgørende aktør for et kvalificeret flertal i Rådet, 

nemlig Tyskland, ønsker nedskæringer, og de mere radikale medlemsstater i Noordwijk-gruppen (også 

kendt som "fortalerne for bedre udgiftsstyring") ønsker endnu flere nedskæringer. Eftersom 

Parlamentet var bundet af FFR-lofterne, kunne det kun fastsætte ikkeobligatoriske udgifter på et 

niveau, der lå under dets præference, men over det niveau, som Rådet ville have ønsket. Dette er 

reversionspunktet for ikkeobligatoriske udgifter under den gamle procedure (figur 2). Rådet kunne 

med kvalificeret flertal fastsætte de obligatoriske udgifter og hæve loftet for de ikkeobligatoriske 

udgifter. Ved begge disse varianter forhøjes udgifterne i forhold til status quo. 

Figur 2: Nærhed til budgetreversionspunktet – hvem vinder før Lissabontraktaten? 
 

    RP: EF-traktaten 
      RP: loft   RP: IOU 
 
Færre           Flere 
Udgifter          Udgifter 
  Noordwijk- SQ   QMV  Udgiftsvillige medlemsstater  
Kommissionen    gruppe    Nøgleaktør    og EP 
  
 
Kilde: Benedetto (2017) 
Forkortelser: SQ: Status quo, RP: reversionspunkt, OU: obligatoriske udgifter, IOU: Ikkeobligatoriske udgifter, QMV: 

kvalificeret flertal, EP: Europa-Parlamentet 

 
Under Lissabontraktaten (figur 3) er det mere sandsynligt, at der tyes til anvendelse af 

reversionspunktet – Rådet fastsætter i så fald udgiftsniveauet med kvalificeret flertal, og Parlamentets 
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eneste mulighed er at fastfryse udgiftsniveauet og ikke at forhøje det, og der kræves enstemmighed i 

Rådet for at hæve udgiftslofterne. Dette resulterer i, at reversionspunktet for de samlede udgifter flytter 

sig til det punkt, som er ideelt for nøgleaktøren for Rådets kvalificerede flertal, dvs. dén medlemsstat, 

der afgør, om det kvalificerede flertal opnås eller blokeres. Samtidig har budgetskeptikerne i 

Noordwijk-gruppen en slags vetoret med hensyn til at forhøje udgiftsloftet, hvilket betyder, at 

reversionspunktet for udgiftsloftet er status quo (Benedetto 2017). 

Figur 3: Nærhed til budgetreversionspunktet – hvem vinder efter Lissabontraktaten? 
    

    RP: loft  RP: udgifter  
 
Færre           Flere 
Udgifter          Udgifter 
  Noordwijk- SQ  QMV  Udgiftsvillige medlemsstater Kommissionen
   
   gruppe    Nøgleaktør    og EP   
 
Kilde: Benedetto (2017) 
Forkortelser: SQ: Status quo, RP: reversionspunkt, QMV: kvalificeret flertal, EP: Europa-Parlamentet 

Selv om det i kraft af bestemmelserne i Lissabontraktaten er mere sandsynligt, at det er nødvendigt at 

ty til reversionspunktet, er det ikke sikkert, at dette sker, eftersom Parlamentet og Rådet har mulighed 

for at nå til enighed med hinanden. Som følge af den konkrete trussel om et reversionsbudget vil visse 

institutioner sandsynligvis blive styrket på bekostning af andre i løbet af den årlige procedure. I 

regnskabsårene 2007-2010, hvor budgetterne blev vedtaget i henhold til de tidligere regler, var den 

gennemsnitlige forskel mellem de foretrukne betalinger vedtaget af Rådet og Parlamentet ved 

førstebehandlingen lidt over 6 %2 . Siden 2011 er denne gennemsnitlige forskel faldet til 3 % og dette 

i en periode med mindre konsensus om budgetpolitikker. Det tyder på, at stemmeadfærden hos 

medlemmerne af Europa-Parlamentet har tilpasset sig den nye situation. 

3. KRISEN I EUROOMRÅDET 

Krisen i euroområdet faldt sammen med Lissabontraktatens ikrafttræden. Selv om visse parters interesser 

i EU støttede budgetforhøjelser som et instrument til finanspolitisk stimulering, havde andre mere held 

til at begrænse udgiftsniveauet i tråd med de økonomiske stramninger, der fandt anvendelse på de 

nationale budgetter. Landene i Noordwijk-gruppen eller "fortalerne for bedre udgiftsstyring" henviste til 

økonomiske stramninger i krisetider, i forbindelse med at de opfordrede til at vedtage et lavere 

udgiftsniveau for EU-budgettet for 2011 og i særdeleshed for 2012, samt i 2012 og 2013 under 

forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, hvor udgifterne blev reduceret med 

5 % i forhold til den foregående periode. Selv om de økonomiske stramninger var en del af debatten, ville 

budgetterne for 2011 og 2012 – som var markant lavere, end hvad Kommissionen og Parlamentet 

ønskede – ikke have været mulige uden de i ovenstående afsnit omhandlede ændringer af 

Lissabontraktatens regler. Det skal i forbindelse med de årlige budgetter bemærkes, at det kun var muligt 

                                                 
2 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf
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at reducere budgettet for 2014 som følge af den nye, lavere FFR. I 2011 og 2012 blev budgetterne 

beskedent forhøjet, mens det endelige budget for 2013 blev forhøjet mere markant med henblik på at 

sikre Parlamentets godkendelse af den nye, lavere FFR. Budgettet for 2014, der blev vedtaget samtidig 

med FFR, og som var lavere som følge af denne, var stadig højere end det, Rådet havde ønsket, hvilket 

igen var en del af prisen for at sikre Parlamentets accept af FFR. 

Presset på de nationale udgifter var meget stort, samtidig med at nationale politikere med kortere 

tidshorisonter kan have været mindre tilbøjelige til at se EU-budgettet som en investering, der skaber 

merværdi i forhold til konkurrerende nationale prioriteter. Som rapporten fra Gruppen på Højt Plan 

vedrørende Egne Indtægter3 har vist (Monti o.a. 2017), opføres overførsler af egne indtægter til EU ofte i 

nationalregnskabet som en udgift. Samtidig opstod der et yderligere pres på BNI-grundlaget som følge 

af recessioner og faldende BNI på nationalt plan.  

Det der bekymrede finansministrene i disse år var forpligtelserne inden for rammerne af den europæiske 

finansielle stabiliseringsmekanisme, som beløb sig til 60 mia. EUR svarende til lige knapt halvdelen af et 

årligt budget, og som blev garanteret fuldt ud af EU's budget. Dette var den første redningsfond, som 

man blev enige om i 2010. Midler blev rejst på finansmarkederne og ydet som lån til Portugal og Irland 

indtil 2013. I tilfælde af misligholdelse ville EU's budget være erstatningsansvarligt over for kreditorerne. 

Siden 2013 er der ikke blevet ydet nye lån bortset fra et enkelt månedslån til Grækenland i 2015, som blev 

tilbagebetalt fuldt ud. Fonden fortsætter med at eksistere, indtil der er sket tilbagebetaling fra Portugal 

og Irland. 

Finansministrene godkender EU's budget, men de har også andre finansielle forpligtelser. De nationale 

statskasser i euroområdet har indtil 2013 stillet garanti for op til 440 mia. EUR i lån til kriseramte 

medlemmer af euroområdet gennem den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet. Faciliteten er fortsat 

med at eksistere sidenhen med henblik på at inddrive tilbagebetalinger, når disse forfalder. Siden 2013 

har den europæiske stabilitetsmekanisme erstattet den tidligere facilitet, og den har også til formål at 

hjælpe kriseramte eurolande og finansielle institutioner. Den rejser endvidere midler på de finansielle 

markeder, men til et niveau, der overstiger 700 mia. EUR, som også garanteres af de nationale statskasser 

i euroområdet. Eftersom BNI-overførsler til dækning af egne indtægter som oftest betragtes som udgifter 

på nationalt plan, har den omstændighed, at de nationale statskasser hæfter for forpligtelser eller 

misligholdelse af forpligtelser i euroområdet, stadig en negativ indirekte virkning på den adfærd, som 

Rådets medlemmer udviser, når de træffer afgørelse om EU's budget. 

 

  

                                                 
3http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-executive-summary-recommendations_da.pdf  

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-executive-summary-recommendations_da.pdf
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Siden de finansielle overslag for 2007-2013 trådte i kraft for et årti siden, har EU's 
budget undergået betydelige ændringer. I 2009 trådte traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) i kraft. Dette indebar en væsentlig 
ændring af Den Europæiske Unions institutioners beføjelser. Den globale 
finansielle krises udbrud i 2008, som blev efterfulgt af den specifikke krise for 
euroområdet, medførte krav om økonomiske stramninger i EU's medlemsstater 
og lagde pres på EU's budget. Denne briefing giver et resumé af denne udvikling. 
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