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UNIONENS UTGIFTER

Budgetutgifterna godkänns gemensamt av rådet och parlamentet. EU:s årliga
budget måste respektera de årliga utgiftstak som man kommit överens om i den
fleråriga budgetramen för olika rubriker, dvs. utgiftskategorier, såsom den inre
marknaden, sammanhållning och naturresurser. Med hjälp av flexibilitetsinstrument
kan EU reagera på oförutsedda behov. Utnyttjandet av budgetgarantier och
finansiella instrument skapar en hävstångseffekt när det gäller EU:s utgifter.
Utöver den fleråriga budgetramen omfattar EU:s totala utgifter för 2021–2027 det
tillfälliga återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU, som kommer att hjälpa EU:s
ekonomi att återhämta sig från covid-19-krisen.

RÄTTSLIG GRUND

— Artiklarna 310–325 och 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
och artiklarna 106a, 171–182 och 203 i fördraget om upprättandet av Europeiska
atomenergigemenskapen.

— Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013,
(EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014,
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning
(EC, Euratom) nr 966/2012[1].

— Rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den
fleråriga budgetramen 2021–2027[2].

— Rådets förordning (EU) 2020/2094 av den 14 december 2020 om inrättande av
Europeiska unionens återhämtningsinstrument för att stödja återhämtningen efter
covid-19-krisen[3].

— Interinstitutionellt avtal av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet,
Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin,
samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna
medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel[4].

[1]EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
[2]EUT L 433I, 22.12.2020, s. 11.
[3]EUT L 433I, 22.12.2020, s. 23.
[4]EUT L 433I, 22.12.2020, s. 28.
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MÅL

Att finansiera Europeiska unionens politik inom de gränser som budgetdisciplinen
sätter och i överensstämmelse med gällande bestämmelser och förfaranden.

GRUNDPRINCIPER

EU:s budget följer de nio allmänna principer som finns angivna i artiklarna 6–
38 i förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget, nämligen
enhetlighet, korrekthet i budgeten, ettårighet, jämvikt, en enda beräkningsenhet
(euron), universalitet, specificering (varje anslag ska avse en specifik typ av utgift),
sund ekonomisk förvaltning och transparens.
Dock måste principen om ettårighet anpassas till behovet av att genomföra fleråriga
åtgärder, något som ökat i betydelse i budgeten. Därför omfattar budgeten följande
differentierade anslag:
— Åtagandebemyndiganden som täcker totalkostnaden under det innevarande

budgetåret för rättsliga åtaganden som avtalats för flerårig verksamhet.

— Betalningsbemyndiganden som täcker utgifter i samband med genomförande av
åtaganden som avtalats under innevarande eller tidigare budgetår.

I det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 föreskrivs det att
kommissionen ska utarbeta en årlig rapport som ger en överblick över de finansiella
och budgetmässiga konsekvenserna av unionens verksamhet, oavsett om de
finansieras genom eller utanför EU:s budget. Denna rapport ska innehålla information
om EU:s tillgångar och skulder, olika in- och utlåningstransaktioner - inbegripet
Europeiska stabilitetsmekanismen och Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten
(se faktablad 2.6.8) - och andra eventuella framtida mekanismer. Rapporten ska
dessutom innehålla information om klimatutgifter, utgifter som bidrar till att stoppa och
vända förlusten av biologisk mångfald, främjandet av jämställdhet mellan kvinnor och
män och genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling i alla relevanta EU-program.

BUDGETSTRUKTUR SOM BASERAS PÅ ANSLAGENS KARAKTÄR

1. Driftsutgifter/administrativa utgifter/individuella verksamhetsbudgetar
Den allmänna budgeten är indelad i tio avsnitt, ett för varje institution. Medan övriga
institutioners avsnitt främst består av administrativa utgifter, består kommissionens
avsnitt (avsnitt III) av driftsutgifter för att finansiera åtgärder och program samt
administrativa kostnader för att genomföra dem (tekniskt bistånd, byråer och personal).
För 2022 utgör de totala administrativa utgifterna 6,26 % av den totala budgeten på
169,52 miljarder euro.
Kommissionen använder en kontoplan som delar upp inkomsterna per politikområde
och program och anpassar programområdena till ”programkluster”, vilket gör det lättare
att bedöma kostnader och effektivitet för vart och ett av EU:s enskilda politikområden.
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2. Flerårig budgetram (se faktablad 1.4.3)
Sedan 1988 har gemenskapens/EU:s utgifter ingått i en flerårig budgetram. Inom
denna budgetram är budgeten uppdelad i budgetrubriker som hänför sig till breda
politikområden, med utgiftstak som avspeglar de viktigaste prioriteringarna i budgeten
under gällande period. Den första programperioden pågick i fem år, men därefter har
längden på programperioden varit sju år. De årliga budgetarna måste respektera de
gränser som fastställs i den fleråriga budgetramen.
EU:s utgifter för 2021–2027 uppgår till totalt 1 824,3 miljarder euro, varav
1 074,3 miljarder euro för den fleråriga budgetramen och 750 miljarder euro för
NextGenerationEU. Budgeten för den fleråriga budgetramen kommer att ökas med
ytterligare 11 miljarder euro tack vare den programspecifika justering som fastställs i
artikel 5 i förordningen om den fleråriga budgetramen.
Den nya EU-budgeten stöder modernisering genom vissa flaggskeppsprogram såsom
Horisont Europa, InvestEU och Fonden för integrerad gränsförvaltning samt den gröna
och digitala omställningen genom Fonden för en rättvis omställning och programmet
för ett digitalt Europa.
En moderniserad jordbrukspolitik är fortfarande det viktigaste politikområdet när det
gäller fördelningen av budgetmedel, nära följt av sammanhållningspolitiken, som
båda har som mål att stödja den digitala och den gröna omställningen. I tabellen
nedan presenteras fördelningen av 2022 års budget per politikområde, enligt vad som
fastställs i den fleråriga budgetramen för 2021–2027.

EU:s budget för 2022: fördelningen av åtagandebemyndiganden
enligt kategorier i den fleråriga budgetramen

Rubrik i budgetramen Miljarder euro %
Inre marknaden, innovation och digitalisering 21,78 12,9 %
Sammanhållning, resiliens och värden 56,04 33,1 %
Naturresurser och miljö 56,24 33,2 %
Migration och gränsförvaltning 3,09 1,8 %
Säkerhet och försvar 1,79 1,1 %
Grannskapet och omvärlden 17,17 10,1 %
Europeisk offentlig förvaltning 10,62 6,3 %
Tematiska särskilda instrument 2,8 1,7 %
Totalt 169,52 100,0 %

3. Flexibilitet och tematiska särskilda instrument
Utöver de utgifter som programmerats för finansiering av EU:s politik inom ramen
för fleråriga program har man avsatt finansiella medel i EU-budgeten för att kunna
reagera på oförutsedda kriser och situationer. Dessa särskilda flexibilitetsinstrument
och tematiska särskilda instrument kan användas i händelse av ekonomisk kris
(t.ex. EGF- Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter), naturkatastrofer,
folkhälsokriser och humanitära nödsituationer (t.ex. SEAR- reserven för solidaritet och
katastrofbistånd) eller andra oförutsedda behov (t.ex. flexibilitetsinstrumentet) i EU:s
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medlemsstater, i kandidatländer eller i länder utanför EU. En sådan finansiering gör det
möjligt att täcka begränsade exceptionella finansiella behov.

EUROPEISKA UNIONENS ÅTERHÄMTNINGSINSTRUMENT -
NEXTGENERATIONEU

Inom ramen för detta instrument kommer kommissionen att mobilisera 750 miljarder
euro i 2018 års priser, varav upp till 390 miljarder euro kan användas för bidrag och
upp till 360 miljarder euro kan användas för att tillhandahålla lån, utöver den långsiktiga
budgeten för 2021–2027, för att bidra till återuppbyggnaden av EU efter covid-19.
Kommissionen kommer i enlighet med artikel 5.1 i beslutet om egna medel[5] att ha
befogenhet att låna medel på kapitalmarknaderna för EU:s räkning. Återbetalningen av
kapitalbeloppet för sådana medel som ska användas för utgifter (390 miljarder euro i
2018 års priser) och den dithörande upplupna räntan kommer att behöva finansieras
genom EU:s allmänna budget, däribland genom tillräckliga inkomster från de nya egna
medel som införs gradvis från 2021 (se faktablad 1.4.1).
NextGenerationEU bör särskilt fokusera på a) återställandet av sysselsättning och
jobbskapande, b) reformer och investeringar för att förbättra potentialen för hållbar
tillväxt och sysselsättning i syfte att stärka sammanhållningen mellan medlemsstaterna
och öka deras resiliens, c) åtgärder för företag, särskilt små och medelstora företag
som påverkas av de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-krisen, samt stärkande
av den hållbara tillväxten i EU, inbegripet direkta finansiella investeringar i företag,
d) åtgärder för forskning och innovation som föranleds av covid-19-krisen, e) åtgärder
för att stärka EU:s krisberedskap och göra det möjligt för EU att agera snabbt och
effektivt vid större nödsituationer, inbegripet lagerhållningen av viktiga förnödenheter
och medicinsk utrustning och förvärv av den infrastruktur som krävs för snabb
krishantering, f) åtgärder för att säkerställa att covid-19-krisen inte undergräver en
rättvis omställning till en klimatneutral ekonomi och g) åtgärder för att hantera covid-19-
krisens följdverkningar för jordbruk och landsbygdsutveckling.
För att stödja medlemsstaterna med investeringar och reformer antogs den nya
faciliteten för återhämtning och resiliens den 12 februari 2021. Faciliteten kommer att
ge medlemsstaterna tillgång till ett belopp på 672,5 miljarder euro (i 2018 års priser)
i lån och bidrag som ska utnyttjas genom de nationella planerna för återhämtning
och resiliens. Planerna ska innehålla reformer och investeringar som täcker viktiga
politikområden (sex pelare[6]), främja den gröna och digitala omställningen och
behandla den europeiska planeringsterminens landsspecifika rekommendationer.
I samband med den ryska invasionen av Ukraina antog kommissionen den 18 maj 2022
meddelandet ”REPowerEU”, som fastställer en strategi för att minska EU:s beroende
av rysk energiimport. Enligt kommissionens bedömning skulle en sådan strategi kräva
ytterligare 210 miljarder euro i investeringar för att leva upp till sitt mål. I detta syfte

[5]Rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 av den 14 december 2020 om systemet för Europeiska unionens egna medel (EUT
L 424, 15.12.2020, s. 1).
[6]Grön omställning. Digital omställning. Ekonomisk sammanhållning, produktivitet och konkurrenskraft. Social och territoriell
sammanhållning. Hälsa och ekonomisk, social och institutionell resiliens Next Generation EU-politiken
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föreslog kommissionen bland annat[7] att förordningen om faciliteten för återhämtning
och resiliens skulle ändras i syfte att omfördela upp till 225 miljarder euro av de
återstående lånen från faciliteten för återhämtning och resiliens. Dessa resurser skulle
användas för att finansiera ett nytt kapitel i de nationella planerna för återhämtning
och resiliens med specifika åtgärder för att diversifiera energiförsörjningen och minska
beroendet av fossila bränslen.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Parlamentet delar budgetbehörigheten med rådet. Befogenheterna på detta område
var bland de första som tilldelades parlamentets ledamöter på 1970-talet (se
faktablad 1.2.5). Budgetbefogenheterna gäller fastställandet av det totala beloppet för
och fördelningen av EU:s årliga utgifter samt kontrollen av budgetens genomförande.
Parlamentets budgetutskott ansvarar för förhandlingarna om den fleråriga
budgetramen och antagandet av den årliga budgeten på parlamentets vägnar, och
representerar parlamentets synpunkter i förhandlingarna med rådet. Det har vanligtvis
lyckats vända de flesta av rådets nedskärningar och säkerställa att hänsyn tas till
prioriterade ökningar som följer av dess ändringsförslag (om än inte alltid i den
ursprungliga omfattningen).
I förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 2021–2027 försvarade parlamentet
framför allt och säkrade i stort sett a) en ökning av taket i den fleråriga budgetramen
och en förstärkning av ett antal flaggskeppsprogram, b) ett åtagande om att införa nya
egna medel för EU i syfte att åtminstone täcka kostnaderna för NextGenerationEU
(kapital och ränta), c) sin roll i genomförandet av återhämtningsinstrumentet, i
enlighet med gemenskapsmetoden, d) betydelsen av EU-budgetens bidrag till
uppnåendet av klimatmålen och målen för biologisk mångfald samt jämställdhet och
e) införandet av den nya mekanismen för att skydda EU:s budget mot överträdelser av
rättsstatsprincipen (se faktablad 1.4.3).
Parlamentet har också systematiskt insisterat på budgetmässig transparens och
ordentlig kontroll av alla transaktioner och instrument som finansieras genom EU:s
budget.
Parlamentet är den myndighet som beviljar ansvarsfrihet (artikel 319 i EUF-
fördraget) och det är budgetkontrollutskottet som förbereder hela arbetet med den
politiska kontrollen av budgetgenomförandet (se faktablad 1.4.5). Varje år återspeglar
förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet dess slutsatser efter en undersökning av hur
kommissionen och andra institutioner och organ har använt EU:s budget. Syftet är att
kontrollera om genomförandet har skett i enlighet med relevanta regler (efterlevnad),
inbegripet principerna om sund ekonomisk förvaltning (resultat).
Parlamentets budgetkontrollutskott håller ett årligt möte med Europeiska
investeringsbanken (EIB) (se faktablad 1.3.15) för att granska dess finansiella
verksamhet, och utarbetar en årlig rapport för att bedöma EIB:s insatser och resultat.
Parlamentets budgetutskott och utskott för ekonomi och valutafrågor har enats om

[7]Inom ramen för ReepowerEU planeras också ny finansiering genom tilldelning av utsläppsrätter från systemet för handel med
utsläppsrätter på 20 miljarder euro som finns i reserven för marknadsstabilitet samt överföringar från sammanhållningsfonderna
(upp till 12,5 % av medlemsstaternas anslag) och överföringar från landsbygdsutveckling (Ejflu) (också 12,5 % av deras anslag).
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att utarbeta en årlig rapport för att bedöma EIB:s löpande och framtida verksamhet.
Utskotten innehar turvis rollen som ansvarigt utskott. Parlamentet anser att finansiella
instrument kan vara värdefulla redskap för att öka effekterna av EU:s medel, men
har betonat att de bör genomföras enligt strikta villkor för att undvika budgetrisker.
Detaljerade bestämmelser för användningen av finansiella instrument har därför införts
i budgetförordningen.
Parlamentets budgetutskott och utskottet för ekonomi och valutafrågor är gemensamt
ansvariga för kontrollen av faciliteten för återhämtning och resiliens med hjälp av en
arbetsgrupp och dialoger med kommissionen varannan månad om återhämtning och
resiliens.

Francisco Padilla Olivares
12/2022
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