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ATT SKAPA STÖRRE SYNERGIEFFEKTER MELLAN EU:S BUDGET OCH 
NATIONELLA BUDGETAR 

SAMMANFATTNING

I den här studien har vi analyserat utgifter både på EU-nivå och nationell nivå inom 
en rad politiska områden: utbildning, socialpolitik, forskning, utvecklingsstöd och 
humanitärt stöd samt den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. I studien 
har vi även utvärderat de mekanismer och förfaranden som syftar till att samordna 
budgetarna på de båda nivåerna. I analysen behandlas de vägledande 
budgetmässiga och politiska målen för de fem forskningsbaserade områdena i fyra 
medlemsstater - Belgien, Frankrike, Slovenien och Portugal. De befintliga 
mekanismerna och förfarandena för att samordna EU:s och medlemsstaternas 
utgifter har utvärderats på grundval av en litteraturöversikt och intervjuer med 
tjänstemän både på EU-nivå och på nationell nivå. Vidare analyseras orsakerna till 
den allmänna bristen på synergieffekter mellan EU och medlemsstaterna.

EU:s budgetutgifter motsvarar endast cirka 2 procent av de totala offentliga 
utgifterna i EU. EU:s utgifter utgör en synnerligen blygsam del av de totala 
offentliga utgifterna i förhållande till nationella utgifter inom socialpolitik, 
utbildning och utrikes- och säkerhetspolitik. Utgifterna är något högre när det 
gäller utvecklingsstöd och forskning och utveckling.

Synergieffekterna mellan EU:s strategiska politiska mål och budgetpolitiken är i 
allmänhet svaga. Endast en liten del av EU:s budget går till verksamhet som bidrar 
till genomförandet av Lissabonstrategin. I sina nationella budgetar nämner 
medlemsstaterna sällan på vilket sätt man själv bidrar till att uppfylla målen i 
Lissabonstrategin eller andra EU-strategier, förutom i undantagsfall inom främst 
regionalpolitiken.

De fyra medlemsstaternas politiska prioriteringar inom de fem politiska områdena 
överensstämmer i allmänhet med EU:s prioriteringar, i synnerhet inom områdena 
för utvecklingsstöd och utrikes- och säkerhetspolitik. Alla medlemsstater är fast 
beslutna att uppnå FN:s millennieutvecklingsmål och att stödja det europeiska 
samförståndet om utveckling. I utbildnings- och socialpolitiken blir livslångt 
lärande samt större flexibilitet och anställbarhet bland arbetstagarna allt viktigare i 
alla fyra medlemsstater, vilket stämmer väl överens med EU:s politik. När det gäller 
forskning och utveckling anpassar medlemsstaterna i allt större utsträckning sin 
egen strategi för forskning och utveckling och nationella finansieringsmetoder till 
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målen och funktionssättet i EU:s forskningsprogram. Som väntat är samordningen 
av politiska prioriteringar stark inom de politiska områden där 
medfinansieringskrav gäller för att medlemsstaterna ska vara berättigade 
EU-finansiering, exempelvis sammanhållningspolitiken. Detta gäller i synnerhet de 
medlemsstater där den relativa andelen EU-utgifter i de offentliga utgifterna är 
högre.

Informanterna håller med om att det på grund av den rådande ekonomiska och 
finansiella krisen och bristen på finansiella resurser finns ett stort behov av större 
samordning mellan olika politiska mål på EU-nivå (t.ex. målen i Lissabonstrategin 
och EU 2020-strategin, det europeiska samförståndet om utveckling osv.), men 
också mellan EU:s och medlemsstaternas politiska mål på många områden. En 
sådan samordning skulle leda till större synergieffekter mellan EU:s och 
medlemsstaternas utgifter, samtidigt som man respekterar och stärker 
subsidiaritetsprincipen och additionalitetsprincipen, det europeiska mervärdet och 
stordriftsfördelarna.

Trots att vi endast kan finna några få exempel på formella mekanismer för 
budgetsamordning betyder inte det att det inte finns någon samordning alls.
Nationella regeringar kan inte bortse från EU:s politik om offentliga utgifter. I 
nationella budgetstrategier söker man i allt större utsträckning EU-finansiering för 
att komplettera sina egna insatser.

Teoretiskt sett samordnar EU och medlemsstaterna sin politik genom en stor 
uppsättning mekanismer som ofta är underförstådda, exempelvis nätverk, 
riktmärkning och sakkunnigbedömningar, de allmänna riktlinjerna för 
medlemsstaternas och gemenskapens ekonomiska politik samt den öppna 
samordningsmetoden. Trots att informanterna insåg hur viktigt det är med 
samordningsmekanismer för att skapa synergieffekter mellan budgetar erkände de 
att sådana sällan används i praktiken. De allmänna riktlinjerna för 
medlemsstaternas och gemenskapens ekonomiska politik och den öppna 
samordningsmetoden betraktas mer allmänt som instrument med begränsade 
samordnings- och konvergenseffekter, eftersom de inte har några 
sanktionsmekanismer.

En bristande koppling mellan medlemsstaternas och EU:s budgetförfaranden läggs 
också fram som en orsak till den rådande bristen på synergieffekter mellan 
budgetar. Grundläggande frågor som komplicerar strävan efter synergieffekter är 
t.ex. budgetcyklernas längd och tidsplan samt avsaknaden av en EU-omfattande 
överenskommelse om en standardstruktur för budgetar.

De krav på medfinansiering som är kopplade till vissa typer av EU-stöd leder i viss 
utsträckning till en omorientering av nationella utgifter och en faktisk 
omorientering av medlemsstaternas politiska prioriteringar. Detta gäller i 
synnerhet de medlemsstater som är mer beroende av EU:s budgetöverföringar än 



DV\816413SV.doc

SV SV
4

andra.

Inom socialpolitiken resulterar medfinansieringskraven i Europeiska socialfonden 
och Europeiska regionala utvecklingsfonden i en större samordning av de politiska 
prioriteringarna mellan de båda nivåerna samtidigt som de påverkar de nationella 
budgetarna. Denna positiva hävstångseffekt är dock begränsad och mindre synlig i 
medlemsstater som tar emot relativt lite pengar, exempelvis Frankrike och Belgien.

När det gäller forskning och utveckling finns det tecken som tyder på en ökad 
samordning mellan medlemsstaternas och EU:s budgetar eftersom de finansiella 
resurserna i det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling har ökat 
betydligt, vilket har gjort programmet förhållandevis mer betydelsefullt som en del 
av den totala finansieringen till forskningen.

Inom utbildningsområdet har inte medlemsstaterna några skyldigheter att 
komplettera EU:s utgifter. Hävstångseffekten av EU:s finansiering är till största 
delen begränsad till en ökad samordning av politiken, t.ex. genom riktmärkning.

På området för utvecklingsstöd överför ett flertal medlemsstater delar av sitt 
nationella utvecklingsstöd till EU för att det ska förvaltas av 
Europeiska kommissionen i enlighet med EU:s syften. Det här är ett intressant 
exempel på att medlemsstaterna försöker uppnå en större effekt genom att 
utnyttja de stordriftsfördelar som sammanslagningen av utvecklingsstöd 
genererar.

När det gäller utrikes- och säkerhetspolitiken finns det relativt få tecken på 
budgetsamordning mellan EU:s och medlemsstaternas budgetar.
Utrikes- och säkerhetspolitiken betraktas fortfarande till stor del som ett politiskt 
område med en stark nationell dimension, trots att man i allt större utsträckning 
samordnar de politiska prioriteringarna på EU-nivå. Både när det gäller 
utvecklingspolitiken och utrikes- och säkerhetspolitiken kommer inrättandet av 
EU:s utrikestjänst att ge oss ett utmärkt tillfälle att uppnå större samordning.

Följande rekommendationer skulle kunna förbättra budgetsamordningen mellan 
EU:s och medlemsstaternas budgetar:

För det första skulle insynen och synligheten i budgetsamordningen mellan de 
båda nivåerna kunna förbättras genom att utgiftskategorierna samordnas i 
medlemsstaternas och EU:s budgetar. För närvarande saknas en samlad analys av 
EU:s offentliga finanser, och att utarbeta en sådan skulle kräva jämförbara uppgifter 
av hög kvalitet om den funktionella uppdelningen av de offentliga utgifterna.
Eurostat skulle också, utan att ändra strukturen på EU:s budget, kunna anpassa de 
nuvarande kategorierna för EU:s budget till Cofog-kategorierna på samma sätt som 
man gör för de nationella budgetarna. På så sätt blir det möjligt att på en och 
samma gång jämföra medlemsstaternas och EU:s utgifter inom samma analytiska 
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ram.

För det andra skulle medlemsstaternas myndigheter kunna gå med på att i sina 
nationella budgetar inkludera en överblick över sina finansiella åtaganden och 
insatser för att uppfylla EU:s mål och strategier. Detta skulle ge regeringarna och 
parlamenten en möjlighet att koppla de nationella målen till de åtaganden man 
kommit överens om på EU-nivå. Det skulle också skapa en ram för att fastställa EU:s 
och medlemsstaternas utgifter, och det skulle ge insikt i de europeiska 
finansieringsinstrumentens ekonomiska hävstångseffekter.

För det tredje bör de nationella parlamenten och Europaparlamentet samarbeta 
för att förbättra budgetsamordningen mellan de båda nivåerna. Förutom det redan 
befintliga forumet i rådet skulle diskussioner mellan Europaparlamentet och de 
nationella parlamenten, som båda har budgetbefogenheter, kunna vara ett 
effektivt sätt att gå vidare när det gäller bättre budgetsamordning och att 
stimulera de nationella myndigheterna att bli mer uppmärksamma på EU:s utgifter 
på nationell nivå. Sådana diskussioner skulle även kunna behandla de svagheter 
som påpekats i den här rapporten och den samordning som behövs för vissa 
utgiftskategorier.


