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Ett tjugotal europeiska länder uppfyller inte längre stabilitets- och tillväxtpaktens 
kriterier. Flera av dem har ett underskott på mer än 10 procent av BNP, och vissa en 
statsskuld som överstiger 100 procent. I hela unionen kommer offentliga instanser att 
behöva lansera sparprogram som saknar motstycke sedan andra världskriget. Kommer 
det i denna situation att bli möjligt att finansiera den europeiska politik som unionen 
behöver, de nya befogenheter den fått genom Lissabonfördraget och dessutom de 
gemensamma målen i Europa 2020-strategin?
Detta nya läge bör föranleda oss att ta oss an en fråga som hittills aldrig 
diskuterats, nämligen om förhållandena mellan nationella budgetar och 
EU-budgeten. Detta dokument syftar till att precisera vissa fakta.

I. Frysningen av gemenskapsbudgeten och konsekvenserna av detta
1. Finansieringen av EU-politiken befinner sig i en återvändsgränd. Eftersom 

medlemsstaterna inte har gett unionen några verkliga egna medel, vilket 
faktiskt är möjligt enligt fördragen, måste de själva stå för notan. Det är de 
nationella budgetarna som finansierar 80 procent av EU-budgeten. Detta i 
grunden gemenskapsfientliga system får uppenbarligen varje finansminister att 
kräva en ”rättvis återbäring” på sin nota. Resultatet är att gemenskapsbudgeten 
är fastlåst på 1 procent av BNI, en fjärdedel under det tak som sattes 1988, och 
detta trots att fyra fördrag avsevärt ökat unionens befogenheter och 
tre utvidgningsvågor fördubblat antalet ”fattiga” medlemmar under dessa 25 år.
Och de nationella parlamenten får allt svårare att förstå varför de skulle öka sin 
skattebörda eller sin skuldsättning för att finansiera en politik som beslutas 
någon annanstans utan att de har något att säga till om.

2. Och det är just i det här läget som Europa inte längre kan gå på denna svältkur.
Genom Lissabonfördraget inrättas det under Catherine Ashtons ledning en 
europeisk diplomattjänst som ska föra en gemensam politik och som behöver 
vissa administrativa anslag och driftsanslag. Fördraget ökar också unionens 
befogenheter för bland annat energi-, forsknings-, rymd- och migrationspolitik, 
och utan pengar kan man lika bra ge upp direkt. Ännu värre är att stora 
grundläggande industriprojekt som beslutats för många år sedan, 
t.ex. satellitsystemet Galileo (den europeiska GPS:sen) och det internationella 
forskningscentret för fusionsenergi (ITER), riskerar att behöva avbrytas till 
följd att brist på fortsatt finansiering. I den första versionen av 2020-strategin 
finns flera andra program av detta slag, under parollen grön tillväxt och 
kunskapsekonomi.

3. Men regeringarna kan trots krisen ändå hitta medel för att finansiera ny politik 
som beslutats på europeisk nivå. Det senaste Europeiska rådet beslutade att 
anslå inte mindre än 2,4 miljarder euro per år från och med 2010 för att hjälpa 
utvecklingsländerna att bekämpa växthuseffekterna. Denna summa kommer att 
tas in genom ett bidrag från varje medlemsstat, enligt en särskild 
fördelningsnyckel som skiljer sig från den vanliga gemenskapsnyckeln. På 
samma sätt kommer biståndet till Grekland att finansieras genom lån som vissa 
stater ger, utan att man går genom gemenskapsbudgeten och inte heller genom 
en finansiell institution på gemenskapsnivå såsom EIB. 
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4. Man kan förstå argumentet: eftersom det ändå är de nationella skattebetalarna 
som får betala eller ställa garantier, varför då gå omvägen via EU-budgeten?
Men det finns ett mycket enkelt sätt att undvika att behöva begära pengar 
från nationella budgetar, och det är helt enkelt att ge Europa nya egna 
medel. En första genomgång av denna problematik, som så länge ansetts vara 
tabu, gjordes i Europaparlamentets resolution av den 29 mars 2007. Sedan dess 
har miljöskyddet och förebyggandet av finanskriser föranlett en veritabel 
tävling i skattemässig uppfinningsrikedom. Men det finns en gemensam 
begränsning för dessa tankar. Ena gången är dessa resurser tänkta att gå in i 
den nationella budgeten, den andra i någon hypotetisk internationell fond, men 
aldrig i gemenskapsbudgeten, som förblir det svarta hålet i den europeiska 
politiska debatten.

5. Beslutet är upp till regeringarna. Om de föredrar att sky varje ny utgift och 
varje ny skatt i sin strategi för att komma ur krisen kan unionen inte annat än 
anpassa sig till denna stramhet. Men om de anser att nya budgetinitiativ 
behöver tas, då måste unionen vara med i spelet.

6. Det kan sluta med att det viktiga glöms bort. Budgeten är alltid det verkliga 
mätinstrumentet för solidaritetsandan. Och EU-budgeten är också ett mått på 
det förtroende som deltagarna har för det gemensamma projektet, den 
gemenskapsanda som kan betecknas ”affectio societatis”. Att sätta ett tak för 
budgeten är också att begränsa förtroendet för Europa, en stoppsignal för 
solidariteten mellan oss européer. De pinsamma kontroverserna kring själva 
principen för biståndet till Grekland är tyvärr bara ett sorgligt tecken på detta.

II. Poängen med ett gemensamt tillvägagångssätt för de nationella 
budgetarna: ”frukter från Europa”.

7. Den europeiska dimensionen kan ge medlemsstaterna hjälp uppifrån att få 
ordning på sina finanser och maximera effektiviteten.

Egentligen handlar det helt enkelt om att tillämpa subsidiaritetsprincipen på 
finansområdet. Varje gång då unionen utövar en behörighet i en medlemsstats 
ställe, bör detta inte bara ske utan någon ny pålaga för skattebetalarna, utan 
detta bör också göra det möjligt, allt annat lika, att minska de totala utgifterna.
Det är för övrigt det som de stora industrikoncernerna gör: man ”poolar” 
gemensamma tjänster för att utnyttja skalfördelar.

8. Det finns två sätt att utforma unionens ny avdelning för yttre åtgärder. Mellan 
de två ytterligheterna, en tjugoåttonde diplomatisk kår och en sammanslagning 
av de existerande tjugosju diplomatiska strukturerna till en förenad europeisk 
tjänst, finns det ett stort antal möjliga lösningar. Att alla medlemsstater ska 
vara representerade i Washington och Peking är självklart, men att 
fyra ambassader från europeiska länder, plus unionens egen, ska finnas i 
Botswana, ja det är åtminstone tre för många. Samma sak gäller för de 
konsulära tjänsterna. Schengenöverenskommelsen och fördraget har ju redan 
infört principen om obegränsat konsulärt samarbete mellan medlemsstaterna.
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9. Besparingarna skulle vara rätt så begränsade för diplomatiska och konsulära 
tjänster men skulle kunna bli desto större på andra områden. Man kan endera 
tänka sig en överföring av befogenheter av samma typ till Bryssel, eller bara 
en systematisk jämförelse av vad som görs på det ena och det andra hållet i 
syfte att undvika dubbelarbete. Till exempel på forskningsområdet anslår 
unionen varje år betydande summor, omkring 8 miljarder, till ett ramprogram.
Men till detta kommer också de nationella utgifterna, varav lejonparten 
beslutas utan vetskap om vad grannarna gör, med dubbleringar och onödig 
konkurrens. Samma sak gäller för utvecklingsbiståndet. De nationella 
budgetarna anslår sammantaget en summa som är tio gånger större än 
gemenskapsbudgetens, som i sin tur överlappas av den mellanstatliga budgeten 
för Europeiska utvecklingsfonden. Ute på fältet händer det att representanterna 
för medlemsstaterna och för kommissionens olika avdelningar saknar vetskap 
om varandra och konkurrerar med varandra till förfång för god förvaltning och 
i ännu högre grad för god diplomati. Under magra år kan man inte tillåta sig ett 
sådant slöseri.

10. Ett ännu mer lovande område är det tabubelagda försvaret. Riskerna för 
dubbelarbete mellan EU och Nato, något som våra amerikanska vänner alltid 
påpekar, är en bagatell jämfört med de många överlappningar som finns mellan 
våra nationella styrkor. Våra 27 arméer har totalt 2 miljoner man i uniform.
Mindre än 5 procent av dessa är kapabla till ”intensiva insatser”, som man 
försiktigt säger. I klarspråk ”strid”. Hur kan man år 2010 motivera denna 
brokiga samling, ibland med moderna resurser men ofta föråldrade och så gott 
som alltid överflödiga, vars kostnader inte står i någon som helst proportion till 
dess potentiella effektivitet, som man för övrigt aldrig kommer att mäta? Den 
afghanska fronten är en grym illustration av hur alla Nato-medlemmars militära 
kapacitet verkligen ser ut i förhållande till varandra.
11. Det är nu tjugo år sedan det kalla kriget tog slut. Vi har endast dragit 

mycket begränsad nytta av fredens frukter. På denna sida av Atlanten saknar vi också 
Europas frukter. Den aldrig tidigare skådade krisen för alla våra nationella budgetar är 
ett unikt tillfälle att göra det som det sunda förnuftet kräver, som den allmänna 
opinionen förväntar sig (opinionsundersökningar visar att det finns stöd över hela 
kontinenten för en sammanföring av försvarsresurserna) och som militärerna själva, 
sedan 20 år skolade av det internationella samarbetets krav, rekommenderar: dela upp 
rollerna, med Nato och mellan européerna, för försvaret av Europa i dagens värld.
Endast ett sant europeiskt samarbete kan göra det möjligt för oss att åstadkomma
avsevärda besparingar för försvarsutgifterna utan att äventyra vår säkerhet.

III. Den högst komplexa finansieringen av europeisk politik 

12. I motsats till vad man skulle kunna tro är EU:s budget långt ifrån det enda 
instrument som kan finansiera den europeiska politiken och vidare de åtgärder 
som följer av gemensamma europeiska målsättningar. Det finns i själva 
verket inte mindre än sju olika källor som är underkastade olika regler.

13. Själva EU-budgeten. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft antas EU-budgeten 
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gemensamt av rådet och parlamentet enligt ett särskilt 
medbeslutandeförfarande. Budgeten uppgår 2010 till 123 miljarder euro. Sedan 
1988 styrs den årliga budgeten av en flerårig ram som sätter tak för utgifterna i 
5 olika kategorier. Den nuvarande budgetramen avser åren 2007-2013 och ska 
bli föremål för en halvtidsöversyn under 2010.

14. Europeiska utvecklingsfonden, EUF, finansierar stödet till AVS-länderna. Det 
är en mellanstatlig fond som förvaltas under en ganska sträng politisk kontroll 
från Europaparlamentets sida. Alla är överens om att den på sikt kan införlivas 
i gemenskapsbudgeten men varje nytt ordförandeskap ger snabbt upp denna 
tanke. Fördelningsnyckeln för finansieringen mellan medlemsstaterna skiljer 
sig från gemenskapens fördelningsnyckel, och en omförhandling är endast 
tänkbar inom ramen för en total omstöpning av de europeiska finanserna.

15. Regeringarna är frestade att utnyttja denna typ av formel, och under 
Europeiska rådet i mars 2010 tillgrep man just denna, nästan i smyg, för att 
finansiera det bistånd som EU utlovat till utvecklingsländerna för att bekämpa 
växthuseffekterna. Men till skillnad från EUF handlar det om en fond som 
saknar stadgar, tillämpningsföreskrifter och demokratisk kontroll.
Regeringarna kommer helt enkelt överens om principen och storleken på 
stödet, och fördelningen mellan medlemsstaterna, utan att gå via 
gemenskapsbudgeten.

16. Medlemsstaterna officiella bidrag till finansieringen av europeisk politik och 
europeiska institutioner. Detta är en bred och brokig rubrik. Här kan man på 
samma gång hitta följande:
– Nationell samfinansiering av gemenskapsprogram som kräver detta, 

bland annat strukturfonderna, sammanhållningspolitiken och 
ramprogrammen för forskning.

– Nationell finansiering som kompletterar gemenskapsprogram eller som 
kompletteras av dessa. Exempel på detta är finansieringen av 
ESA:s rymdprogram och driften av huvuddelen av 
gemenskapsbyråerna. 

– De utgifter som medlemsstaterna tar på sig åtgärder som är parallella 
med EU:s är en variant av denna kategori, till exempel för 
fredsbevarande åtgärder, där de civila utgifterna tas ur EU-budgeten, 
enligt vederbörliga förfaranden, medan varje medlemsstat behåller 
ansvaret för sina militärutgifter på fältet. Det är här värt att notera att de 
stater som accepterar att delta i sådana åtgärder betalar dubbelt (genom 
sin nationella budget och genom bidragen till gemenskapsbudgeten), 
och dessutom får utstå de mänskliga förlusterna. Detta är ett område 
där det finns utrymme för ökad gemenskapssolidaritet.

17. Nationella utgifter som bidrar till genomförandet av gemensamma europeiska 
mål
Denna kategori är förmodligen den största i volym men också den som är 
svårast att avgränsa exakt. Med ”gemensamma europeiska mål” avses de 
områden där den rättsliga och finansiella behörigheten förblir nationell men där 
alla medlemsstater har satt upp samma mål. Lissabonstrategin, energi- och 
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klimatpaketet och unionens säkerhetsstrategi är de mest framträdande 
exemplen.

18. Att identifiera dessa utgifter och utvärdera dem är väldigt viktigt av två skäl.
Å ena sedan är detta det enda sättet, med tanke på de extrema svårigheterna att 
öka EU-budgeten, att kunna kontrollera att dessa viktiga mål kommer att kunna 
finansieras. Å andra sidan innebär användningen av dessa medel ett 
demokratiskt problem, alltså för samordningen mellan de nationella 
parlamenten, som förfogar över dessa medel, och Europaparlamentet, som har i 
uppdrag att följa upp förverkligandet av dessa mål.

19. De utgifter som medlemsstaterna tar på sig för unionsmedborgare som kommit 
för att utnyttja deras offentliga tjänster
Detta helt nya problem har aldrig analyserats på EU-nivå. Redan för fem år 
sedan blev dock domstolens Watts-mål en katalysator. Domstolen tvingade den 
offentliga brittiska hälsovården NHS att ersätta ett franskt sjukhus 
operationskostnader för en brittisk medborgare som inte kunnat få lämplig 
behandling i sitt eget land. Denna rättsliga bekräftelse av rätten till 
”hälsoturism” får sådana konsekvenser att Spanien, vars sjukhus i särskilt hög 
grad utnyttjas av dess grannar, motsatt sig förslaget till direktiv som följer 
därav. Men problemet kan inte undvikas i all evighet. Detta eftersom problemet 
inte är begränsat till hälsoområdet. Gemenskapsrätten avlägsnar nu villkoren 
för de medel en europeisk medborgare måste visa upp för att kunna bo i 
ett annat EU-land. Hur de sociala kostnaderna ska fördelas måste nu förhandlas 
fram bilateralt, multilateralt eller på EU-nivå mellan de olika medlemsstaterna.
Någon form av ”clearingorganisation” kommer förmodligen att krävas. Det är 
bäst att fundera på detta och försöka komma överens innan en mängd fall hopar 
sig.

20. EIB:s lån som finansierar gemenskapsprojekt, ofta som komplement till 
EU-medel. Denna institution har varit med från början. Den inrättades genom 
Romfördraget men dess enda aktieägare är medlemsstaterna. EIB är en stor 
finansiär av investeringar som beslutats i Bryssel. Dess roll kommer garanterat 
att öka under denna budgetmässiga ebb.
21. Det finns nu en annan kategori lån som vissa medlemsstaterna beviljar 

andra medlemsstater som hamnat i finansiella svårigheter. I fördraget finns det en 
mekanism för bistånd från unionen till medlemsstater som har stora svårigheter till 
följd av osedvanliga händelser (artikel 122). Till följd av den grekiska krisen finns nu 
även en möjlighet till offentliga lån från vissa stater enligt en fördelningsnyckel som 
utformas från fall till fall, och dessa lån kan också gå till ett euroland. De nationella 
parlamenten är inkopplade för att juridiskt och politiskt bekräfta detta beslut men 
eftersom det handlar om europeisk solidaritet och euroområdet bör deras insatser inte 
utesluta Europaparlamentet. Detta är ytterligare ett nytt område för 
interparlamentariskt samarbete.
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IV. Samordningsinstrumentet: den interparlamentariska konferensen

22. Enligt den mest utbredda parlamentariska budgetpraxisen i euroområdet skiljer 
man på debatten om de allmänna riktlinjerna, som normalt sett äger rum under 
våren, och själva omröstningen, som sker på hösten.

23. Varför inte uppmana de nationella parlamenten att låta den egna 
riktlinjedebatten föregås av en gemensam debatt? Detta skulle kunna ske 
med videokonferens. Folk känner sig bättre till mods på hemmaplan och detta 
skulle också göra det lättare att mobilisera den nationella pressen.

Bara det faktum att en sådan debatt äger rum skulle innebära tre påtagliga 
fördelar.

– Debatten skulle naturligtvis grundas på gemensamma ekonomiska 
hypoteser: prognoser för till exempel BNP-utveckling, räntor, 
eurokursen och oljepriset skulle vara identiska. Detta skulle vara 
ett tydligt framsteg jämfört med nuvarande praxis då var och en väljer 
de prognoser som stöder de egna besluten.

– Om den nationella debatten om budgetriktlinjerna skulle inledas med 
en europeisk dimension och beaktande av utsikterna för var och en av 
de andra i gemenskapen skulle detta vara ett icke försumbart skydd mot 
frestelsen att vända sig inåt.

– Detta skulle givetvis vara ett tillfälle att göra en inventering och 
jämföra sig med varandra om hur var och en uppfyller sina europeiska 
åtaganden, oavsett om det rör sig om stabilitets- och tillväxtpakten eller 
om politik till följd av 2020-strategin, för att nämna några exempel. 
Utan några andra sanktioner eller utan några andra incitament än de 
andras blickar.

24. Det tål att påminnas om att dessa nationella jämförelser var en av 
kärnpunkterna i Lissabonstrategin. Men regeringarna har motsatt sig att de 
enskilda resultaten ska meddelas på annat sätt än rent konfidentiellt eftersom 
ett allmänt offentliggörande inte alltid skulle ha strukit den nationella stoltheten 
medhårs. Dessa jämförelser, denna ”benchmarking”, är dock ett viktigt 
instrument. Att parlamenten mobiliseras är en bättre garanti för att spridningen 
i medierna och den allmänna opinionen ska bli större.

25. Denna typ av debatt skulle vara ett första steg mot en nyordning för hur 
finansieringen av den europeiska politiken ska fördelas mellan 
gemenskapsbudgeten, de nationella budgetarna och finansiering av typen EIB. 
Samtidigt skulle det vara ett tillfälle att överväga en verklig demokratisk 
kontroll av de samfinansierade åtgärderna. 

26. Låt oss ta ett konkret fall. Unionen deltar i en fredsbevarande insats. Den höga 
representanten, med stöd av de befogenheter som hon har enligt 
Lissabonfördraget, samordnar de militära styrkorna som betalas av frivilliga 
stater och de samarbetsformer som gäller för medlemsstaterna och 
kommissionens olika berörda avdelningar. Vid behov kan hon avbryta 
biståndsförhandlingarna och till och de handelsförhandlingar som 
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kommissionen inlett med någon av parterna i konflikten. Unionens insats kan 
hädanefter ske på alla plan. Den bör således också kontrolleras och bedömas 
som sådan. I dagens läge är varken de nationella parlamenten eller 
Europaparlamentet i stånd att göra detta eftersom man har en begränsad 
horisont för hur de egna anslagen får användas.

27. Ett annat exempel är de många naturkatastroferna som har föranlett 
kommissionen att studera möjligheten att inrätta en europeisk 
civilförsvarsstyrka. Kommissionen jobbar på detta. Även här kommer 
nationella medel och gemenskapsmedel att gå om varandra och frågan är vem 
som kommer att kontrollera vad. 

28. Och om några medlemsstater inleder ett samarbete mellan sig på något 
område borde man väl hitta ett sätt att kombinera de nationella parlamentens kontroll 
med en gemenskapsvision.

V. En europeisk finansiell konferens 
29. I krisens efterdyningar är vi naturligtvis manade att ta vissa pragmatiska 

initiativ utan att invänta övergripande överläggningar. Men sådana kommer 
snart att vara nödvändiga, om man inte vill att det skapas ett virrvarr av fonder, 
mekanismer, delöverenskommelser och fördelningsnycklar som inte ens 
initiativtagarna har någon kontroll över och som naturligtvis inte heller 
underkastas någon politisk eller medial kontroll över. 

30. För att unionen ska få en vederbörlig finansiell status krävs det långa och 
komplexa förhandlingar av en exceptionell politisk svårighetsgrad. Men vi vet 
av erfarenhet vilken metod som gör det möjligt att hantera komplexiteten i vårt 
europeiska sammanhang och det är konventet, dvs. metoden att sammanföra 
företrädare för nationella regeringar och parlament med EU-institutionernas 
företrädare.

31. Det senaste belgiska ordförandeskapet tog initiativ till att sammankalla 
Europeiska konventet för EU:s framtid vars mandat man såg till att anta. Det 
skulle ta tio år, men unionen har nu sina nya institutioner. Det kommande 
belgiska ordförandeskapet skulle kunna sammankalla en europeisk 
finansiell konferens med liknande sammansättning. Dess uppdrag skulle 
vara att föreslå en övergripande politisk överenskommelse om rollfördelningen 
mellan nationella budgetar och gemenskapsbudgeten för finansiering av 
europeisk politik, om budgetsystemet för unionens resurser och om den 
demokratiska kontrollen av det hela.


