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SKABELSE AF STØRRE SYNERGI MELLEM EU-BUDGETTET 
OG DE NATIONALE BUDGETTER 

SAMMENFATNING

Der er i denne undersøgelse foretaget en analyse af udgifter både på EU-plan 
og på nationalt plan på en række politikområder, herunder uddannelse, 
socialpolitik, forskning, udviklingsbistand og humanitær bistand og den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik. Der blev også foretaget en gennemgang af de 
mekanismer og processer, som har til formål at sikre budgetkoordinering 
mellem de to planer. Analysen dækkede de vejledende budgetmæssige og 
politiske målsætninger for de fem områder på grundlag af forskning i fire 
medlemsstater - Belgien, Frankrig, Slovenien og Portugal. På grundlag af en 
litteraturgennemgang og interview med embedsmænd på både EU-plan og 
medlemsstatsplan blev de nuværende mekanismer og procedurer for 
koordinering af EU's udgifter og nationale udgifter vurderet, og det samme 
gjaldt grundene til den generelle mangel på synergi mellem EU-plan og 
nationalt plan.  

EU's budgetudgifter udgør kun ca. 2 % af de samlede offentlige udgifter i EU. 
Andelen af EU-udgifter af de samlede offentlige udgifter er især moderate i 
forhold til de nationale udgifter inden for socialpolitik, uddannelse og udenrigs-
og sikkerhedspolitik. Andelen er relativt højere inden for udviklingsbistand og 
F&U.

Den samlede synergi mellem EU's strategiske politiske målsætninger og 
budgetpolitikker er svag. Kun en beskeden del af EU's budget anvendes på 
aktiviteter, der bidrager til realisering af Lissabonstrategien. På 
medlemsstatsplan henviser de nationale budgetter sjældent til deres bidrag til 
opnåelse af målsætningerne i Lissabonstrategien eller andre EU-strategier, 
undtagen i enkelte tilfælde – navnlig inden for regionalpolitik.

Generelt stemmer de fire medlemsstaters politiske prioriteringer i de fem 
politikområder overens med EU's, navnlig inden for udviklingsbistand og 
udenrigs- og sikkerhedspolitik. Alle medlemsstater er engageret i at nå FN's 
millenniummål og støtter den europæiske konsensus om udvikling. Inden for 
uddannelse og socialpolitik er livslang læring og forøgelse af arbejdstageres 
fleksibilitet og beskæftigelsesegnethed af stigende betydning, i 
overensstemmelse med EU's politikker, i alle fire medlemsstater. Med hensyn 
til F&U tilpasser medlemsstaterne endvidere i stigende grad deres F&U-
strategi og nationale finansieringsmetoder til EU-forskningsprogrammets 
målsætninger og funktion. Som man kan forvente, er tilpasningen af politiske 
prioriteter stærk inden for politikområder – som f.eks. samhørighedspolitik -
hvor berettigelse til EU-finansiering er underlagt samfinansieringskrav. Dette 
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gælder især i medlemsstater, hvor den relative andel af EU-udgifter af de 
offentlige udgifter er højere.

De adspurgte er enige om, at de under forudsætning af den nuværende 
økonomiske krise og finanskrisen og manglen på finansielle ressourcer, er et 
stærkt behov for bedre koordinering både mellem politiske målsætninger på 
EU-plan (f.eks. Lissabonmålene og EU 2020-målene, den europæiske 
konsensus om udvikling, osv.), men også mellem EU's politiske målsætninger 
og de nationale politiske målsætninger på mange områder. En sådan 
koordinering ville føre til større synergi mellem udgifterne på EU-plan og på 
nationalt plan, samtidig med at nærhedsprincippet, additionalitetsprincippet, 
den europæiske merværdi og stordriftsfordelene ville blive respekteret og 
styrket. 

Der kunne kun findes nogle få eksempler på formelle 
budgetkoordineringsmekanismer, men det betyder ikke, at der overhovedet 
ikke er nogen koordinering. Nationale regeringer kan ikke se bort fra EU's 
politik for offentlige udgifter. Nationale budgetstrategier søger i stigende grad 
EU-midler for at supplere deres egne bestræbelser. 

I teorien koordinerer EU og medlemsstaterne deres politikker gennem en 
lange række ofte implicitte mekanismer, som f.eks. netværk, 
benchmarkingpraksis og peer reviews, de overordnede retningslinjer for den 
økonomiske politik og den åbne koordinationsmetode. Selv om de adspurgte 
erkendte relevansen af koordineringsmekanismer til skabelse af 
budgetsynergi, erkender de, at de sjældent omsættes i praksis. De 
overordnede økonomiske retningslinjer, og mere generelt den åbne 
koordinationsmetode, betragtes som instrumenter med begrænsede 
koordinations- og konvergenseffekter, da de mangler sanktionsmekanismer.

Også adskillelser mellem budgetprocedurerne i medlemsstaterne og 
budgetprocedurerne på EU-plan nævnes som en grund til den nuværende 
mangel på synergi mellem budgetterne. Grundlæggende spørgsmål som 
f.eks. længde og tidsplanlægning af budgetcykler og den omstændighed, at 
der ikke findes en aftalt standardbudgetstruktur for hele Europa, komplicerer 
bestræbelserne på at skabe synergi.

Samfinansieringskrav vedrørende visse typer EU-finansiering fører i et vist 
omfang til omlægning af nationale udgifter og en faktisk omlægning af 
medlemsstaternes politiske prioriteringer. Dette gælder især i medlemsstater, 
som er mere afhængige af EU-budgetoverførsler end andre.  

Inden for socialpolitik resulterer samfinansieringskravene i ESF og EFRU i en 
øget tilpasning af politiske prioriteringer mellem begge planer og påvirker 
nationale budgetter. Denne positive løftestangseffekt er imidlertid begrænset 
og mindre synlig i medlemsstater, som modtager relativt få midler, som 
Frankrig og Belgien. 
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Vedrørende F&U er der tegn på stigende tilpasning mellem de nationale 
budgetter og EU-budgettet, eftersom det syvende rammeprograms finansielle 
ressourcer steg væsentligt, hvilket gør det relativt vigtigere som del af den 
samlede finansiering til forskning. 

Inden for uddannelse er medlemsstaterne ikke forpligtede til at supplere EU's 
udgifter. EU-finansieringens løftestangseffekt er hovedsageligt begrænset til 
øget koordinering af politikker, f.eks. gennem benchmarkingpraksis. 

Inden for udviklingsbistand overfører adskillige medlemsstater dele af deres 
nationale udviklingsbistand til EU, så den kan forvaltes til EU-formål af 
Kommissionen. Dette er et interessant eksempel på, at medlemsstater søger 
at opnå større virkning ved at udnytte de stordriftsfordele, som skabes ved at 
samle midlerne til udviklingsbistand.

Inden for udenrigs- og sikkerhedspolitik er der kun få tilfælde af 
budgetkoordinering mellem EU's budget og de nationale budgetter. Udenrigs-
og sikkerhedspolitik anses stadig i høj grad for at være et politikområde med 
en stærk national dimension, til trods for den voksende tilpasning af politiske 
prioriteringer på EU-plan. Både inden for bistandspolitik og udenrigs- og 
sikkerhedspolitik vil skabelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil give en 
udmærket mulighed for at skabe større koordinering.

Følgende anbefalinger kunne øge budgetkoordineringen mellem EU's budget 
og de nationale budgetter. 

For det første kunne gennemsigtigheden og synligheden i 
budgetkoordineringen mellem de to planer øges ved at tilpasse 
udgiftskategorierne på nationalt plan og på EU-plan. Der findes i øjeblikket 
ikke en samlet analyse af EU's offentlige finanser – som kræver 
sammenlignelige data af høj kvalitet om den grundlæggende fordeling af de 
offentlige udgifter. Ligesom Eurostat gør for de nationale budgetter kunne den 
også tilpasse de nuværende udgiftskategorier i EU-budgettet til COFOG-
kategorierne – uden at ændre EU's budgetstruktur, for at være i stand til at 
sammenligne de nationale offentlige udgifter og EU's offentlige udgifter 
samtidigt inden for én analytisk ramme. 

For det andet kunne medlemsstaternes myndigheder aftale at medtage en 
oversigt over deres finansielle forpligtelser og bestræbelser på at realisere 
EU's målsætninger og strategier i deres nationale budgetter. Dette ville give 
mulighed for, at regeringer og parlamenter kunne relatere nationale 
målsætninger til aftalte forpligtelser på EU-plan. Der ville også blive etableret 
en ramme, inden for hvilken EU's udgifter og nationale udgifter kunne 
fastsættes, og det ville give en indsigt i EU's finansieringsinstrumenters 
finansielle løftestangseffekter. 
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For det tredje bør de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet 
samarbejde om at øge budgetkoordineringen mellem de to planer. Ud over 
det eksisterende forum på Rådsniveau kunne drøftelser mellem EU og 
nationale parlamenter – som begge har budgetbeføjelser – være et effektivt 
middel til at finde mulige løsninger med hensyn til øget budgetkoordinering og 
til at give nationale myndigheder inspiration til mere opmærksomt at overveje 
EU's udgifter på det nationale budgetniveau. Sådanne drøftelser kunne også 
fokusere på de svagheder, der blev konstateret i denne rapport, og på den 
koordinering, der er påkrævet for specifikke udgiftskategorier.     


