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EU:S INKOMSTER

EU:s budget finansieras huvudsakligen (99 %) med egna medel. Årliga inkomster
måste till fullo täcka årliga utgifter. Budgetinkomsterna fastställs av rådet efter samråd
med Europaparlamentet. Beslutet om systemet med egna medel måste ratificeras av
medlemsstaterna.

RÄTTSLIG GRUND

— Artiklarna 311 och 332.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artiklarna
106a och 171 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

— Rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska
unionens egna medel[1], rådets förordning (EU, Euratom) nr 608/2014 av den 26 maj
2014 om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel[2]

och rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och
förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-
baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov[3]. Efter ratificeringen
trädde dessa rättsakter i kraft den 1 oktober 2016 och tillämpas retroaktivt från och med
den 1 januari 2014.

MÅL

Att ge Europeiska unionen finansiell självständighet inom de gränser som budgetdisciplinen
sätter.

FUNKTIONSSÄTT

Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) tilldelades egna medel från början, medan
Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Europeiska atomenergigemenskapen
(Euratom) till en början finansierades genom bidrag från medlemsstaterna. Genom beslutet
om egna medel av den 21 april 1970 fick EEG egna medel. De egna medlen som ska
täcka årliga anslag för betalningar är för närvarande begränsade till högst 1,20 % av EU:s
bruttonationalinkomst (BNI). I praktiken ligger taket i den nuvarande fleråriga budgetramen för
2014–2020 på ca 1 % av EU:s BNI. Eftersom budgeten måste vara balanserad, begränsas även
utgifterna av detta tak.

[1]EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.
[2]EUT L 168, 7.6.2014, s. 29.
[3]EUT L 168, 7.6.2014, s. 39.
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INKOMSTER

1. ”Traditionella” egna medel
De består av tullavgifter, jordbrukstullar och socker- och isoglukosavgifter. De traditionella egna
medlen infördes genom beslutet från 1970 och har inkasserats sedan dess. År 2015 utgjorde de
traditionella egna medlen 12,8 % av de totala inkomsterna.
2. Momsbaserade egna medel
Det handlar för närvarande om en överföring till unionen av en procentandel av den moms som
enligt uppskattningar tas ut i medlemsstaterna. Moms ingick redan i 1970 års beslut, men började
inte tillämpas förrän medlemsstaternas momssystem harmoniserades 1979. Momsmedlen
motsvarade 12,3 % av de totala inkomsterna 2015.
3. BNI-baserade egna medel
Dessa egna medel består av en avgift baserad på medlemsstaternas BNI med en enhetlig
procentsats som fastställs inom ramen för det årliga budgetförfarandet. Systemet skapades
genom rådets beslut 88/376/EEG. Ursprungligen skulle denna avgift endast tas ut om de övriga
egna medlen inte till fullo täckte utgifterna, men nu finansierar den huvuddelen av EU:s budget.
De BNI-baserade medlen har tredubblats sedan slutet av 1990-talet och 2015 stod den för 68,9 %
av EU:s inkomster.
4. Övriga inkomster och det saldo som förts över från föregående budgetår
Övriga inkomster omfattar den inkomstskatt som betalas av EU:s personal, bidrag från
länder utanför EU till vissa EU-program och böter från de företag som bryter mot
konkurrenslagstiftningen eller annan lagstiftning. Saldot från varje budgetår tas upp i budgeten
för nästföljande budgetår som inkomst om det rör sig om ett överskott. Övriga inkomster, saldon
och tekniska justeringar utgjorde 6 % av de totala inkomsterna under 2015.
5. Korrigeringsmekanismer
Korrigering av budgetobalanserna mellan medlemsstaternas bidrag är också en del av det
nuvarande systemet med egna medel. Förenade kungarikets rabatt, som man kom överens om
1984, består av en reduktion av landets avgifter motsvarande två tredjedelar av skillnaden mellan
dess avgifter (med undantag av traditionella egna resurser) och det som landet mottar från
budgeten. Denna rabatt justerades 2007 för att gradvis utesluta utgifter som inte avser jordbruk
från beräkningen i de medlemsstater som anslutits sedan 2004. Korrigeringen finansieras av alla
de övriga medlemsstaterna, med undantag av Tyskland, Nederländerna, Österrike och Sverige,
som har fått en sänkning av sina bidrag till finansieringen av Förenade kungarikets rabatt.
Tyskland, Nederländerna, Österrike och Sverige har också beviljas reducerade uttagssatser
för momsavgiften under perioden 2007–2013. Nederländerna och Sverige drog fördel av en
minskning av sina BNI-baserade avgifter under samma period.
I fråga om de nuvarande korrigeringsmekanismerna kommer den befintliga
korrigeringsmekanismen för Förenade kungariket och finansieringen av den att upprätthållas,
liksom de reducerade uttagssatserna för de momsbaserade egna medlen för perioden 2014–2020
för Tyskland, Nederländerna och Sverige (0,15 %) och bruttominskningarna av det årliga BNI-
baserade bidraget för perioden 2014–2020 för Danmark (130 miljoner euro), Nederländerna
(695 miljoner euro), Sverige (185 miljoner euro) och för perioden 2014–2016 för Österrike
(30 miljoner euro 2014, 20 miljoner euro 2015 och 10 miljoner euro 2016). När det gäller
uppbördsavgifterna för de traditionella egna medlen, har den procentandel som kan fastställas
av medlemsstaterna sänkts från 25 till 20 %.Den senaste justeringen av systemet med egna



Faktablad om EU - 2017 3

medel avser en ändring av genomförandebeslutet som ger medlemsstaterna möjlighet att till
den 1 september följande år skjuta upp tillhandahållandet av exceptionellt höga belopp som
uppstår till följd av justeringar av de egna medel som härrör från momsmedel och BNI-baserade
egna medel.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

I ett antal resolutioner under de senaste åren (t.ex. i resolutionen av den 17 december 2014 om
systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel) har parlamentet understrukit problemen i
systemet med egna medel, särskilt i fråga om dess alltför stora komplexitet. Parlamentet har lagt
fram förslag för att säkerställa EU:s finansiella självständighet och för att göra inkasseringen av
inkomster enklare, mer transparent och mer demokratisk.
I Lissabonfördraget anges det att budgeten helt och hållet bör finansieras med egna medel och att
rådet efter att ha hört parlamentet enhälligt ska fatta beslut om unionens system för egna medel,
däribland möjligheten att införa nya kategorier för egna medel och avskaffa redan befintliga
kategorier. Alla sådana beslut ska ratificeras av medlemsstaterna. Rådet måste dock ha fått
parlamentets godkännande innan det kan anta genomförandeåtgärder för ett sådant beslut. Detta
kan ses som ett steg i riktning mot en utvidgning av gemenskapsmetoden till att även omfatta
unionens egna medel.
På basis av de nya bestämmelserna i Lissabonfördraget har parlamentet upprepade gånger
efterlyst en djupgående reform, t.ex. i sin resolution av den 15 april 2014 om förhandlingar om
den fleråriga budgetramen 2014–2020: lärdomar och fortsatt utveckling.
I sin lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om utkastet till rådets beslut om systemet för
Europeiska unionens egna medel, betonade parlamentet betydelsen av högnivågruppen om egna
medel, som inrättades till följd av parlamentets yrkanden under förhandlingarna om den fleråriga
budgetramen för 20142020. Högnivågruppen, som består av företrädare för parlamentet, rådet
och kommissionen och leds av Mario Monti, genomförde en generell översyn av systemet med
egna medel i dialog med de nationella parlamenten.
Montigruppen lade fram sin slutrapport i januari 2017. I två års tid hade gruppen reflekterat över
mer transparenta, enkla, rättvisa och demokratiskt ansvarsfulla sätt att finansiera EU:s budget.
Den centrala slutsatsen var att EU:s budget behöver reformeras, både när det gäller inkomst- och
utgiftssidan, för att man ska kunna hantera de aktuella utmaningarna och åstadkomma konkreta
resultat för de europeiska medborgarna. I syfte att delvis ersätta de BNI baserade bidragen
förtecknade gruppen möjliga nya resurser, vilka skulle kunna grunda sig på en koldioxidskatt, en
gemensam skatt på bränsle eller andra energiformer, en miljöskatt, en gemensam bolagsskatt, en
reformerad mervärdesskatt eller en skatt på finanssektorn. Dessa rekommendationer är förenliga
med fördragen och skulle kunna genomföras inom ramen för nästa fleråriga budgetram.
Resultatet av högnivågruppens arbete utvärderas för närvarande så att eventuella reformer kan
träda ikraft i samband med nästa fleråriga budgetram. I slutrapporten fastställs att Förenade
 kungarikets utträde ur EU innebär att korrigeringsmekanismen för Förenade kungariket och de
relaterade ”rabatterna på rabatter” (Rekommendation #07 s. 13).
I sin resolution av den 6 juli 2016 om förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen
2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag, uppmanade
parlamentet kommissionen att före utgången av 2017 lägga fram ett ambitiöst lagstiftningspaket
om egna medel för 2021, med enkelhet, rättvisa och öppenhet som ledande principer. I sin
resolution av den 26 oktober 2016 om halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen
2014–2020, betonade parlamentet behovet att minska andelen BNI-bidrag och ansåg att de

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0097+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0378+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SV&reference=P7-TA-2014-0432
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
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SV&reference=P8-TA-2016-0309
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0412+0+DOC+XML+V0//SV
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momsbaserade egna medlen bör reformeras rejält eller helt avskaffas. Parlamentet ansåg
även att ett eller flera nya egna medel bör införas och att alla sorters rabatter bör fasas ut.
Efter parlamentets godkännande av halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen, håller
budgetutskottet på att utarbeta strategiska initiativbetänkanden om den fleråriga budgetramen
efter 2020 och egna medel, i vilka rekommendationerna i Montibetänkandet kommer att
bedömas. Enligt planerna ska dessa betänkanden antas i början av 2018.
Minna Ollikainen
06/2017
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