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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 

Bakgrund 

Sedan budgetplanen för 2007–2013 trädde i kraft för tio år sedan har EU:s budget genomgått stora 

förändringar. 2009 trädde fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), som 

antogs i Lissabon, i kraft. Detta innebar en betydande förändring av EU-institutionernas befogenheter 

i förhållande till varandra när det gäller egna medel (inkomster för budgeten), den fleråriga 

budgetramen, som ersatte budgetplanen och omfattar medelfristiga utgiftsprogram, och den årliga 

budget som man enas om inom dessa gränser. Den globala finanskrisen, som bröt ut 2008 och följdes 

av den specifika krisen i euroområdet, förde med sig krav på åtstramningar i EU:s medlemsstater och 

satte press på EU:s budget. 

Detta briefingdokument ger en sammanfattning av denna utveckling. I den första delen ges en översikt 

över budgetens struktur och utgifter. I den andra delen förklaras de ändringar som trädde i kraft genom 

EUF-fördraget. Briefingdokumentet avslutas med en sammanfattning av hur de politiska 

påtryckningarna till förmån för åtstramningar och införandet av instrument för ekonomisk stabilisering 

i euroområdet har påverkat budgeten. 

 

1. BUDGETENS STRUKTUR OCH UTGIFTER 

Europeiska unionens (EU) utgifter baseras på tre pelare: i) egna medel, ii) den fleråriga budgetramen 

och iii) den årliga budgeten. 

1.1. EGNA MEDEL OCH KORRIGERINGAR 

Inkomsterna eller de egna medlen i EU:s budget regleras i artikel 311 i EUF-fördraget som föreskriver 

att rådet, efter att ha hört Europaparlamentet, ska anta beslut om inkomster med enhällighet. Besluten 

ska ratificeras i varje medlemsstat, vanligtvis av de nationella parlamenten. Det gällande beslutet om 

egna medel antogs 2014 och trädde i kraft 2016, retroaktivt från den 1 januari 2014. Enligt detta beslut 

ska medlen uppgå till högst 1,2 % av EU:s bruttonationalinkomst (BNI), men ligger i praktiken runt cirka 

1,0 procent av BNI. Finansieringen kommer först och främst från EU:s externa tulltaxa och från en 

uttagssats på 0,3 % av den totala mervärdesskatt (moms) som tas ut i varje medlemsstat. Ett mindre 

belopp kommer också från sockeravgifter. I praktiken står dessa källor för högst 25 % av EU:s 

nödvändiga medel per år (eller 0,25 % av BNI), men denna andel kan variera från år till år. Återstoden 

består av en överföring på basis av varje medlemsstats BNI upp till nuvarande nivå för betalningarna 

som i den fleråriga budgetramen för 2014–2020 fastställts till 0,95 %. 
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För räkenskapsåret 2015 till exempel, uppgick värdet av de egna medlen till 146 miljarder euro, medan 

värdet av utgifterna (betalningar) uppgick till 145 miljarder euro, vilket ger ett litet överskott. 

Några välmående medlemsstater omfattas dock av en rad korrigeringar eller rabatter som minskar 

BNI- eller mervärdesskattebidragen: 

i) Förenade kungarikets rabatt utgör 66 % av landets nettobidrag (Förenade kungarikets 

bidrag minus värdet av EU:s utgifter i Förenade kungariket). I praktiken är det mindre än 

detta eftersom värdena för den externa tulltaxan och sockeravgifterna inte tas med i 

beräkningen, liksom procentandelen av EU:s utgifter utanför EU under budgetens rubrik 4 

(Europa i världen) och EU:s samtliga utgifter för andra ändamål än jordbruk i de 13 

medlemsstater som har anslutit sig till EU sedan 2004. Den brittiska korrigeringen 

finansieras av alla övriga medlemsstater i proportion till deras bidrag till EU:s 

mervärdesskattebas. 

ii) ”Rabatt på rabatten”: detta är en rabatt på 75 % som tillämpas på de bidrag som Tyskland, 

Nederländerna, Österrike och Sverige skulle ha gjort till den brittiska korrigeringen. 

iii) Årliga rabatter i form av engångsbelopp som beviljats från 2014 till 2020 för Nederländerna 

(695 miljoner euro), Sverige (185 miljoner euro) och Danmark (130 miljoner euro). 

iv) Uttagssatsen för Tysklands, Nederländernas och Sveriges mervärdesskattebidrag minskas 

med hälften, från 0,30 % till 0,15 %. Samtidigt sänks uttagssatsen på 0,30 % för de 

medlemsstater där konsumentutgifterna överstiger ett värde motsvarande 50 % av BNI. 

Kombinationen av fyra typer av rabatter förstärker tendensen i alla medlemsstater att betrakta 

EU-budgeten som en process för nettobalansberäkningar, dvs. att maximera utgifterna eller rabatterna 

i utbyte mot det belopp som betalas. Att hantera principen om nettobalans står i centrum för 

rekommendationerna i rapporten från högnivågruppen för egna medel (Monti et al 2017). Nya egna 

medel som skulle kunna sänka andelen BNI-överföringar och minska kraven på rabatter kan bli möjliga 

om EU:s utgifter visar sig tillföra ett mervärde genom att de får multiplikatoreffekter, 

gränsöverskridande effekter eller tröskeleffekter, eller genom att de erbjuder stordriftsfördelar i 

förhållande till de nationella utgifterna. 

1.2. ÅTAGANDEN OCH BETALNINGAR 

EU:s utgifter delas upp i åtaganden och betalningar. Skillnaden mellan åtagandena och betalningarna 

är så kallade RAL (utestående åtaganden). Åtagandena fastställs som den övre gräns som EU förbinder 

sig till i utgiftsprogrammen, dvs. en form av virtuella pengar. En del av betalningarna görs i början av 

ett projekt, vanligen mycket snabbt när det gäller utgifter inom jordbruk och administration som inte 

kräver medfinansiering. När ett projekt avslutas betalas alla eventuella återstående belopp om 

mottagaren har uppfyllt villkoren. Vissa betalningar gäller åtaganden som har ingåtts flera år tidigare. 
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Ofta uppstår ett underutnyttjande när en mottagare inte fullt ut har genomfört ett godkänt program, 

vilket ökar de utestående åtagandena. 

1.3. DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN 

Den fleråriga budgetramen (artikel 312 i EUF-fördraget) gäller utgiftsdelen i EU:s budget. Den utformas 

dock inte som en verklig budget utan snarare som en rad utgiftstak, som i sin tur delas upp i rubriker 

för olika politikområden: 1a. Konkurrenskraft; 1b. Sammanhållning; 2. Naturresurser (främst jordbruk); 

3. Säkerhet och medborgarskap; 4. Europa i världen; 5. Förvaltning. För var och en av dessa rubriker har 

fleråriga och årliga tak för åtagandena fastställts i den fleråriga budgetramen. Taket för betalningar 

gäller endast de sammanlagda utgifterna och inte varje enskild rubrik. 

Förslaget till den fleråriga budgetramen läggs fram av kommissionen. Beslut fattas enhälligt av rådet 

efter det att Europaparlamentet gett sitt godkännande. Detta ger parlamentet en verklig befogenhet 

att utarbeta förslaget tillsammans med kommissionen. Uppdelningen av budgetplanen och dess 

efterföljare, den fleråriga budgetramen, under sjuårsperioderna 2007–2013 och 2014–2020 illustreras 

i tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Budgetplanen för 2007–2013 och den fleråriga budgetramen för 2014–2020 

  
Budgetplanen 

2007-2013 

Kommissionens 
förslag 

2014-2020 

Antagna siffror 
2014-2020 

1a. Konkurrenskraft  9 % 15 % 13 % 

1b. Sammanhållning  36 % 33 % 34 % 

2. Naturresurser  9 % 10 % 10 % 

Jordbruk  34 % 28 % 29 % 

3. Säkerhet/rättvisa  1 % 2 % 2 % 

4. Europa i världen  6 % 7 % 6 % 

5. Förvaltning  6 % 6 % 6 % 

Åtaganden i procent av BNI 1,05 % av BNI 1,05 % av BNI 1,00 % av BNI 

Betalningar i procent av BNI 1,00 % av BNI 1,00 % av BNI 0,95 % av BNI 

Betalningar totalt 972 miljarder EUR 972 miljarder EUR 908 miljarder EUR 

Obs.: 2011 års priser 

År 2011 föreslog kommissionen, i linje med den policy som utformats av rådet, en ny flerårig 

budgetram på samma nivå som den föregående budgetplanen, med åtaganden på 1,05 % av BNI och 

betalningar på 1,00 %. En ökning föreslogs för konkurrenskraft inom rubrik 1a, från 9 % av 
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utgiftsåtagandena för 2007–2013 till 15 % för perioden efter 2013. Kommissionen föreslog en 

minskning av åtagandena för sammanhållning inom rubrik 1b från 36 % till 33 % och av åtagandena 

för jordbruk inom rubrik 2 från 34 % till 28 %. Rådet nådde slutligen en enhällig överenskommelse som 

innebar en minskning av de totala utgifterna med 5 % för både åtaganden och betalningar. Inom 

ramen för denna överenskommelse fastställdes beloppet för konkurrenskraft till 13 %, vilket 

fortfarande är en ökning jämfört med den föregående perioden, men mindre än vad kommissionen 

föreslagit. Mot bakgrund av de sänkta utgiftstaken i den nya fleråriga budgetramen säkrades ett visst 

skydd av finansieringen av sammanhållning och direktstöden inom jordbruket, genom en mindre 

procentuell minskning än vad kommissionen hade föreslagit.  

1.4. DE ÅRLIGA BUDGETARNA 

EU:s årliga budgetar fastställs inom de utgiftstak som anges i den fleråriga budgetramen. Beslut fattas 

om åtaganden och betalningar för varje rubrik och varje budgetpost i budgetramen. Efter det att en 

överenskommelse uppnåtts om en årlig budget under november eller december föregående 

budgetår, kan tilläggs- eller ändringsbudgetar antas för att utöka åtagandena och betalningarna under 

det år som följer. Den antagna budgeten och ändringsbudgetarna utgör tillsammans den slutliga 

budgeten för varje år. En fullständig uppsättning siffror, som omfattar åtaganden och betalningar för 

både antagna budgetar och slutliga budgetar mellan 2007 och 2016, kan fås via denna länk1. Siffrorna 

jämförs också med de nivåer som rådet och parlamentet röstade om innan överenskommelsen nåddes, 

för att visa om en av institutionerna hade mer framgång än den andra med att driva igenom sina 

preferenser. 

Siffrorna visar att Europaparlamentet för budgetåret 2011 inte kunde driva igenom sina preferenser i 

fråga om åtaganden och betalningar, varken i den antagna budgeten eller i ändringsbudgetarna. 

Under de följande åren nådde parlamentet större framgång när det gäller betalningar (men endast för 

ändringsbudgetar och inte för de ursprungligen antagna budgetarna) och alla åtaganden. Detta visar 

att rådet gick med på att tillhandahålla de nödvändiga medlen, men endast via punktinsatser i de 

mindre synliga ändringsbudgetarna. År 2013 ställde sig rådet bakom parlamentets krav i fråga om 

betalningar för att säkerställa parlamentets godkännande av den nya fleråriga budgetramen, som 

minskade de långsiktiga utgifterna med 5 %. I den årliga budgeten för 2014 minskades utgifterna i 

ljuset av den nya fleråriga budgetramen.  

  

                                                 
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. FÖRÄNDRINGAR AV BUDGETEN TILL FÖLJD AV LISSABONFÖRDRAGET 

Tabell 2 nedan visar de förändringar av befogenheterna som skett till följd av Lissabonfördraget på 

området för egna medel, den fleråriga budgetramen och den årliga budgeten. 

Tabell 2: Situationen före (Status Quo Ante) och efter Lissabonfördraget 

Status Quo Ante Lissabonfördraget 

EGNA MEDEL (art. 269 EG-fördraget) EGNA MEDEL (art. 311 EUF-fördraget) 

Kommissionen lägger fram förslag  
Europaparlamentet hörs 
Rådet beslutar med enhällighet 
De nationella parlamenten ratificerar 

Europaparlamentet hörs 
Rådet beslutar med enhällighet 
De nationella parlamenten ratificerar 

 
Genomförande: KMO i rådet och Europaparlamentet 
godkänner 

BUDGETPLANEN 
(Överenskommelse från 1988) 

DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN 
(art. 312 i EUF-fördraget) 

Kommissionen lägger fram förslag Kommissionen lägger fram förslag 

  EP ger sitt godkännande innan rådet fattar beslut 

Rådet beslutar med enhällighet Rådet beslutar med enhällighet 

EP godkänner eller förkastar EP godkänner eller förkastar 

De nationella parlamenten ratificerar Ingen nationell ratificering 

REVERSIONSPUNKT REVERSIONSPUNKT 

Förlängning av föregående år Förlängning av föregående år, på obestämd tid 
Kommissionen, rådet (KMO) eller 
Europaparlamentet kan blockera en förlängning, 
vilket säkerställer en dubbel reversionspunkt med 
återgång till instabiliteten före 1988 och enbart 
årliga budgetar   
MAXIMAL PROCENTUELL ÖKNING 
(art. 272.9 EG-fördraget) 

MAXIMAL PROCENTUELL ÖKNING 
(art. 272.9 i EG-fördraget stryks) 

Rådet kan med KMO öka utgifterna över taket med 
upp till en maximal procentsats 

Endast med enhälligt beslut i rådet kan utgifterna ökas 
utöver taket 

Om rådets ökning är minst 50 % av den maximala 
procentsatsen kan EP med absolut majoritet öka till 
den fulla procentsatsen   
KMO i rådet + tre femtedels majoritet i EP behövs för 
att öka utöver den maximala procentsatsen   
ÅRLIG BUDGET (art. 272 EG-fördraget) ÅRLIG BUDGET (art. 314 EUF-fördraget) 

Första behandlingen: KMO i rådet Första behandlingen: KMO i rådet 

Enkel majoritet i EP + blockerande minoritet i rådet 
för att minska obligatoriska utgifter 

Absolut majoritet i EP + KMO i rådet för att ändra 

Enkel majoritet i EP + KMO i rådet för att öka 
obligatoriska utgifter 

Blockerande minoritet i rådet för att avvisa 

Absolut majoritet i EP + KMO i rådet eller tre 
femtedels majoritet i EP för att ändra icke-
obligatoriska utgifter 

  

Två tredjedels majoritet i EP för att avvisa Enkel majoritet i EP för att avvisa 

REVERSIONSPUNKT (art. 273 EG-fördraget) REVERSIONSPUNKT (art. 315 EUF-fördraget) 
Rådet (KMO) fastställer tillfälliga tolftedelar för 
obligatoriska utgifter 

Rådet (KMO) föreslår alla tillfälliga tolftedelar 

Rådet (KMO) föreslår tillfälliga tolftedelar för icke-
obligatoriska utgifter  
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EP kan med tre femtedels majoritet öka eller minska 
de tillfälliga tolftedelarna för icke-obligatoriska 
utgifter 

Med absolut majoritet kan EP endast frysa de tillfälliga 
tolftedelarna  

 

Källa: Benedetto (2013: 353) 
Teckenförklaring: EG-fördraget = Fördraget om Europeiska gemenskapen; EP = Europaparlamentet; KMO = Omröstning med 

kvalificerad majoritet; EUF-fördraget: Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

2.1. EGNA MEDEL 

Före och efter Lissabonfördraget kunde egna medel ändras och nya egna medel införas efter enhällig 

överenskommelse i rådet och ratificering i varje medlemsstat. Europaparlamentet ska även i 

fortsättningen höras. 

Genom artikel 311 i EUF-fördraget överförs befogenheten att lämna förslag från kommissionen till 

rådet. För att införa nya egna medel krävs det nu omröstning med kvalificerad majoritet i rådet. 

Europaparlamentet kan godkänna eller förkasta förslaget. Genomförandebefogenheterna är inte 

särskilt omfattande. De är begränsade till administrativa frågor och innebär att nya egna medel (om 

och när de antas) snabbare kan genomföras. 

Beslut om rabatter eller korrigeringar ingår i ett beslut om egna medel. 

2.2. DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN 

Den fleråriga budgetramen ersätter budgetplanen och ska fastställas för en period på minst fem år 

(artikel 312.1 i EUF-fördraget). Den har också konstitutionaliserats och är därför mindre flexibel än den 

budgetplan som reglerades av en interinstitutionell överenskommelse. 

Budgetplanen antogs av kommissionen och med enhälligt beslut i rådet samt med 

Europaparlamentets samtycke, och ratificerades därefter av varje medlemsstat. Om enighet inte kunde 

uppnås om en budgetplan vid utgången av den föregående planen förlängdes utgiftsbeloppen till 

nästa period, men en av de tre EU-institutionerna kunde välja att stoppa detta och tvinga fram en 

återgång till den situation med enbart årlig budgetering som gällde innan den första budgetplanen 

antogs 1988.  

Den fleråriga budgetramen föreslås av kommissionen och rådet ska besluta med enhällighet efter 

godkännande av Europaparlamentet (artikel 312.2 i EUF-fördraget). Detta skulle kunna innebära att 

parlamentet har befogenhet att föreslå den fleråriga budgetramen tillsammans med kommissionen. 

Nationell ratificering av överenskommelsen krävs inte längre. Dessutom innebär övergångsklausulen 

att Europeiska rådet kan ändra rådets beslutsfattande om den fleråriga budgetramen från enhällighet 

till kvalificerad majoritet. Om det inte finns någon överenskommelse om en ny flerårig budgetram vid 

utgången av den föregående budgetramen kommer utgifterna från detta sista år att förlängas, vilket 

också var fallet för budgetplanen. De tre EU-institutionerna förlorar den rätt att upphäva 

överenskommelsen och återgå till enbart årlig budgetering som de hade innan Lissabonfördraget 
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trädde i kraft. Detta skapar en stark tendens till status quo, eftersom kontinuitet säkras även om 

lagstiftningsprogrammen för utgifterna har löpt ut om ingen överenskommelse uppnås. 

 
 



Utredningsavdelning D: Budgetfrågor 
_______________________________________________________________________________________ 

 12 

Figur 1: Maximal procentuell ökning, tidigare fördragsartikel 272.9, utgick genom Lissabonfördraget 2009 
 
Kommissionen      Om den faktiska ökning som antagits av  ... får EP med absolut majoritet (376 ledamöter) 
beräknar den maximala   rådet för icke-obligatoriska utgifter   öka de icke-obligatoriska utgifterna med 
procentuella ökningen   överstiger 50 % av den maximala procentsatsen... ytterligare 50 % av den maximala procentsatsen 
beroende på 1. utvecklingen av BNI 
i EU, 2. den genomsnittliga årliga 
förändringen av medlemsstaternas 
budgetar, 3. utvecklingen av inflationen 
 
 
eller 
 
 
Kommissionen     Rådet beslutar med KMO   EP godkänner med tre femtedels majoritet  
Rådet 
EP kommer alla överens om en ökning 
över den maximala procentsatsen 
 
Källa: Benedetto (2013: 355) 
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2.3. DEN ÅRLIGA BUDGETEN 

EU:s årliga budget har antagits inom taken i budgetplanen och den fleråriga budgetramen före och 

efter ikraftträdandet av Lissabonfördraget. 

Före Lissabonfördraget ansågs utgifterna antingen vara obligatoriska (jordbruksutgifter och vissa delar 

av den globala politiken) på grund av en avtalsenlig skyldighet att betala, eller icke-obligatoriska (den 

största delen av resten av budgeten). Olika beslutsförfaranden tillämpades för budgeten beroende på 

om utgifterna var obligatoriska eller icke-obligatoriska. Över tiden har de icke-obligatoriska utgifterna 

ökat från en mycket liten andel av budgeten på 1970-talet till den största delen av den under 2000-

talet, vilket har ökat Europaparlamentets inflytande som kunnat dominera besluten om den 

icke-obligatoriska delen av utgifterna. 

Före Lissabonfördraget kunde Europaparlamentet med enkel majoritet göra ändringar för att minska 

eller ändra de obligatoriska utgifterna, vilka endast kunde blockeras med kvalificerad majoritet i rådet 

(Benedetto och Høyland 2007). Sedan Lissabonfördraget antar eller ändrar rådet den föreslagna 

budgeten med kvalificerad majoritet (artikel 314.3). Europaparlamentet kan endast anta ändringar 

med absolut majoritet (artikel 314.4) vid en enda behandling, i annat fall antas budgeten.  

Enligt det tidigare förfarandet kunde rådet och parlamentet fatta beslut mot den andra institutionens 

vilja avseende obligatoriska respektive icke-obligatoriska utgifter. Parlamentet hade också möjlighet 

att förkasta hela budgeten med två tredjedels majoritet. 

Nya artikel 314 ersätter detta med ett förfarande som kräver en ömsesidig överenskommelse om allt, 

vilket innebär ett ömsesidigt avvisande i en förlikningskommitté bestående av företrädare för 

medlemsstaterna och Europaparlamentet om parterna inte kan enas. En överenskommelse kan 

blockeras av antingen en blockerande minoritet av regeringarna i rådet som förhindrar kvalificerad 

majoritet eller av en enkel majoritet av Europaparlamentets ledamöter. Det är svårare att göra 

ändringar, medan ett avvisande av hela budgeten är mycket sannolikt vid oenighet. Dessa 

bestämmelser innebär att det är mindre sannolikt att status quo i budgeten i fråga om utgiftsbelopp 

ändras.  

Det finns ytterligare ett problem. De sista etapperna i det nya förfarandet förefaller orealistiska, men 

deras betydelse är just precis att minska befogenheterna för ett Europaparlament som kan främja 

reformer och stärka förhandlingspositionen för en blockerande minoritet av regeringar i rådet. Efter ett 

framgångsrikt avslutande av förlikningskommitténs arbete har parlamentet och rådet möjlighet att 

godkänna eller förkasta texten under de slutliga sammanträdena. Om rådet godkänner texten kan den 

fortfarande avvisas med absolut majoritet i parlamentet (artikel 314.7 c). Om rådet avvisar texten 

medan parlamentet godkänner den, skulle det gemensamma förslaget inte bara antas, men 

parlamentet skulle dessutom få rätt att återinföra alla sina ursprungliga ändringar med tre femtedels 

majoritet (artikel 314.7 d). När kan rådet förväntas uppnå kvalificerad majoritet för att avvisa en text 
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som en kvalificerad majoritet just har enats om vid förlikningen? Varför skulle denna kvalificerade 

majoritet i rådet någonsin föredra parlamentets återinförda ändringar, som den tidigare avvisade, 

framför resultatet i förlikningskommittén som en kvalificerad majoritet i rådet redan hade accepterat? 

(Benedetto och Høyland 2007: 585-6). Rådet skulle aldrig avvisa en text som dess delegation till 

förlikningskommittén preliminärt har godkänt. Vid förlikningen kommer medlemsstaterna att vara 

mindre flexibla förhandlare än parlamentsledamöterna. Parlamentets delegation kan nå en preliminär 

överenskommelse med rådet i vetskap om att parlamentets plenarförsamling fortfarande har 

befogenhet att avvisa denna överenskommelse. Parlamentets uppenbart extremt stora makt att 

återinföra alla sina ursprungliga ändringar om rådet ändrar sig kommer dock aldrig att kunna utnyttjas, 

eftersom denna bestämmelse tvingar rådet vid förlikningen att endast nå en överenskommelse som 

uppfyller kraven från en kvalificerad majoritet av regeringarna. Alternativet är att en blockerande 

minoritet i rådet utnyttjar sin befogenhet att avvisa budgeten genom att inte nå en överenskommelse 

under förlikningsförfarandet, vilket skedde i november 2010 beträffande den årliga budgeten för 2011 

(Benedetto 2013: 358-9). 

Vad händer om ingen årlig budget har godkänts i början av det nya budgetåret, vilket inträffade under 

1980-talet? Fram till dess att en årlig budget har antagits kan rådet och parlamentet månadsvis komma 

överens om att inte använda mer än en tolftedel av det föregående årets utgiftsbelopp (artiklarna 273 

i EG-fördraget och 315 i EUF-fördraget), de så kallade tillfälliga tolftedelarna. Enligt det gamla fördraget 

skulle rådet fastställa beloppen varje månad och parlamentet kunde öka eller minska beloppen för de 

icke-obligatoriska utgifterna endast inom det tak som fastställts i det fleråriga budgetpaketet. Detta 

skulle göra det möjligt för parlamentet att blockera budgeten, men samtidigt månad för månad 

säkerställa finansiering av sina egna prioriteringar inom ramen för de icke-obligatoriska utgifterna. 

Enligt Lissabonfördraget reduceras parlamentets befogenhet till att blockera ökningar eller enbart 

rösta för minskningar, men den har utvidgats till att omfatta alla utgiftsområden. Parlamentet får mer 

makt att minska men förlorar alla befogenheter att öka (Benedetto 2013: 360). 

Enligt tidigare artikel 272.9 i EG-fördraget kunde taken för icke-obligatoriska utgifter överskridas om 

Europaparlamentet med tre femtedels majoritet tillsammans med kvalificerad majoritet i rådet enades 

om detta. Genom Lissabonfördraget stryks den gamla artikeln 272.9, vilket innebär att ett 

överskridande av taken endast är möjligt med rådets enhälliga godkännande. 

Resultatet är att även om utgifterna inte får minskas, är de lägre än vad de annars skulle ha varit. 

Parlamentet, som vanligtvis föredrar mer utgifter, förlorar befogenheten att införa ändringar av vad 

som tidigare var icke-obligatoriska utgifter. Parlamentet förlorar också incitamentet att avvisa 

budgeten eftersom dess befogenheter i fråga om de tillfälliga tolftedelarna (artikel 315 i EUF-fördraget) 

har begränsats till frysningar eller minskningar. Samtidigt kan rådet ha incitament att blockera 

budgeten eftersom den nya artikeln 315 gör det möjligt att säkerställa att utgifterna fryses. 

Ovanstående stycke har också visat att en medlemsstat kan blockera en ökning av utgifterna utöver 

taken i den fleråriga budgetramen. 
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2.4. REVERSIONSPUNKTER 

Begreppet reversionspunkt är likvärdigt med begreppet status quo, men inom samhällsvetenskapen är 

detta vad som sker när status quo inte är följden av avsaknaden av ett beslut. Årliga budgetar som inte 

automatiskt förlängs och som är föremål för ensidiga ändringar är talande exempel på hur en 

reversionspunkt fungerar. 

Diskussionen ovan, som visar på årliga budgetutfall som är mindre flexibla och mer sannolikt kommer 

att leda till lägre utgifter, kan illustreras genom de två figurerna nedan där man jämför möjliga utfall i 

EU:s årliga budget före och efter Lissabonfördraget. Den institution som befinner sig längst från 

antingen status quo eller reversionspunkten kommer att förlora. Reversionspunkten skulle kunna vara 

status quo om avsaknaden av en överenskommelse om budgeten resulterar i en förlängning av den 

tidigare budgeten. Om Europaparlamentet avlägsnar sig mer från reversionspunkten kommer det att 

förlora de årliga budgetstriderna.  

Dessa hypotetiska utfall förutsätter att kommissionen, parlamentet och de utgiftsvilliga 

medlemsstaterna vill ha mer utgifter, Tyskland (rådets utslagsröst vid omröstning med kvalificerad 

majoritet) vill ha mindre utgifter, och de mer radikala medlemsstaterna i Noordwijk-gruppen (även 

kallade Friends of Better Spending) vill ha ännu mindre. Eftersom parlamentet begränsades av taken i 

den fleråriga budgetramen kunde det endast fastställa icke-obligatoriska utgifter på en nivå som låg 

under dess preferens men som var högre än vad rådet skulle ha önskat. Detta är reversionspunkten för 

icke-obligatoriska utgifter enligt det gamla förfarandet (figur 2). Rådet kunde med kvalificerad 

majoritet fastställa obligatoriska utgifter och kunde höja taken för icke-obligatoriska utgifter. Båda 

dessa utfall ökar potentiellt utgifterna jämfört med status quo. 

Figur 2: Närheten till budgetens reversionspunkt – vem vinner före Lissabonfördraget? 
 

                        RP: OU 
                          RP: tak              RP: IOU 
 
Mindre           Mer 
utgifter          utgifter 
  Noordwijk SQ          KMO  Utgiftsvilliga Kommissionen  
  -gruppen       utslagsröst medlemsstater         & EP  
 
Källa: Benedetto (2017) 
Teckenförklaring: SQ: Status quo, RP: Reversionspunkt, OU: obligatoriska utgifter, IOU: icke-obligatoriska utgifter, 

KMO: omröstning med kvalificerad majoritet, EP: Europaparlamentet 

 
Inom ramen för Lissabonfördraget (figur 3) blir utnyttjandet av reversionspunkten mer sannolikt. Rådet 

fastställer då utgifterna med kvalificerad majoritet, medan parlamentets enda alternativ är att frysa 

men inte öka utgifterna och det krävs enhällighet i rådet för att höja utgiftstaken. Dessa utfall flyttar 

reversionspunkten för alla utgifter till den idealiska punkt som utgörs av rådets utslagsröst vid 

omröstning med kvalificerad majoritet, dvs. den medlemsstat som avgör huruvida kvalificerad 
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majoritet uppnås eller blockeras. Samtidigt har budgetskeptikerna i Noordwijk-gruppen fått vetorätt 

mot en höjning av utgiftstaket, vilket innebär att takets reversionspunkt är status quo (Benedetto 2017). 

Figur 3: Närheten till budgetens reversionspunkt – vem vinner efter Lissabonfördraget? 
                 

                   RP: tak          RP: utgifter           
 
Mindre           Mer 
utgifter          utgifter 
  Noordwijk SQ  KMO               Utgiftsvilliga  Kommissionen 
     -gruppen         utslagsröst medlemsstater                  & EP 
 
Källa: Benedetto (2017) 
Teckenförklaring: SQ: Status quo, RP: Reversionspunkt, KMO: omröstning med kvalificerad majoritet, 
EP: Europaparlamentet 

Även om utnyttjandet av reversionspunkten är mer sannolikt enligt bestämmelserna i 

Lissabonfördraget, är det inte säkert att detta sker eftersom parlamentet och rådet kan komma överens 

sinsemellan. Det trovärdiga hotet om en reversionsbudget kommer sannolikt att stärka vissa 

institutioner framför andra under det årliga förfarandet. Under budgetåren 2007–2010, för vilka 

budgetarna beslutades enligt de tidigare bestämmelserna, var den genomsnittliga skillnaden mellan 

de betalningar som rådet och parlamentet röstade igenom vid första behandlingen strax över 6 %2. 

Sedan 2011 har denna genomsnittliga skillnad minskat till 3 %, under en period där det inte råder lika 

stor enighet om budgetpolitiken. Detta tyder på att ledamöternas röstningsbeteende har anpassats till 

den nya situationen. 

3. KRISEN I EUROOMRÅDET 

Krisen i euroområdet sammanföll med Lissabonfördragets ikraftträdande. Även om vissa parter i EU 

stödde en ökning av budgeten som ett instrument för finanspolitiska stimulansåtgärder, hade andra mer 

framgång med att begränsa utgiftsnivåerna i linje med den åtstramningspolitik som tillämpades i de 

nationella budgetarna. Länderna i Noordwijk-gruppen, eller Friends of Better Spending, rekommenderade 

åtstramningsåtgärder i kristider i sina krav på lägre utgifter i EU:s budget för 2011 och 2012 i synnerhet, 

och för 2012 och 2013 under förhandlingarna om den fleråriga budgetramen för 2014–2020, där 

utgifterna minskades med 5 % jämfört med föregående period. Trots att åtstramningarna ingick i 

debatten skulle avsevärt lägre budgetar för 2011 och 2012 än vad kommissionen och parlamentet 

önskade inte ha varit möjliga utan den ändring av bestämmelserna i Lissabonfördraget som diskuteras 

ovan. Det bör noteras att när det gäller de årliga budgetarna skedde en minskning endast för 2014 års 

budget mot bakgrund av den nya, lägre fleråriga budgetramen. Under 2011 och 2012 ökade budgetarna 

mycket blygsamt, medan den slutliga budgeten för 2013 ökades i högre grad för att säkerställa 

parlamentets godkännande av den nya, lägre fleråriga budgetramen. Budgeten för 2014, som godkändes 

samtidigt som den fleråriga budgetramen och var lägre till följd av denna, var fortfarande högre än vad 

                                                 
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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rådet hade önskat, återigen som en del av priset för att säkra parlamentets godkännande av den fleråriga 

budgetramen. 

Trycket på de nationella utgifterna var mycket stort, medan nationella politiker med kortare 

tidshorisonter kan ha varit mindre benägna att betrakta EU-budgeten som en investering som ger ett 

mervärde jämfört med konkurrerande nationella prioriteringar. Såsom rapporten från högnivågruppen 

för egna medel3 visade (Monti et al 2017) bokförs ofta överföringar av egna medel till EU-nivå i 

nationalräkenskaperna som utgifter. Ytterligare tryck på BNI-underlaget uppstod till följd av recessioner 

och sjunkande BNI på nationell nivå.  

Ett problem för finansministrarna under dessa år var skyldigheterna inom ramen för den europeiska 

finansiella stabiliseringsmekanismen, med ett värde på 60 miljarder euro, knappt hälften av värdet för en 

årlig budget, och som helt garanterades av EU:s budget. Detta var den första räddningsfond som man 

enades om 2010. Medel hade anskaffats på finansmarknaderna och tillhandahållits som lån till Portugal 

och Irland fram till 2013. Vid betalningsinställelse skulle borgenärerna kunna åberopa EU-budgeten. Inga 

nya lån har beviljats sedan 2013, förutom ett lån på en månad till Grekland 2015 som återbetalades i sin 

helhet. Fonden upprätthålls i avvaktan på återbetalning från Portugal och Irland. 

Finansministrarna godkänner EU:s budget, men de är också exponerade för andra finansiella förpliktelser. 

De nationella statskassorna i euroområdet hade fram till 2013 via den europeiska finansiella 

stabiliseringsfaciliteten garanterat upp till 440 miljarder euro i lån till medlemmar i euroområdet som 

drabbats av svårigheter. Stabiliseringsfaciliteten finns kvar sedan 2013 för återbetalningar vid förfall. 

Sedan 2013 har den europeiska stabilitetsmekanismen ersatt den tidigare faciliteten och är också avsedd 

att bistå stater med svårigheter i euroområdet och finansinstitut. Den anskaffar också medel på 

finansmarknaderna, men till en nivå som överstiger 700 miljarder euro och som också garanteras av 

euroområdets nationella statskassor. Eftersom BNI-överföringar till egna medel oftast betraktas som 

utgifter på nationell nivå, fortsätter exponeringen av euroområdets statskassor för förpliktelser eller 

fallissemang i euroområdets länder att ha en negativ indirekt effekt på rådets medlemmars beteende i 

samband med beslut om EU:s budget. 

 

  

                                                 
3 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf  

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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Sedan budgetplanen för 2007–2013 trädde i kraft för tio år sedan har EU:s budget 
genomgått stora förändringar. 2009 trädde fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget), som antogs i Lissabon, i kraft. Detta innebar en 
betydande förändring av EU-institutionernas befogenheter. Den globala 
finanskrisen, som bröt ut 2008 och följdes av den specifika krisen i euroområdet, 
förde med sig krav på åtstramningar i EU:s medlemsstater och satte press på EU:s 
budget. Detta briefingdokument ger en sammanfattning av denna utveckling. 
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