
EU-Parlamentet består af 705 
medlemmer fra 27 medlems-
lande. I Danmark vælger vi 14 
medlemmer af EU-Parlamentet, 
MEP’ere, som repræsenterer 
danskerne i en femårig periode 
indtil næste EU-Parlaments-
valg. I princippet. Sådan er det 
bare ikke gået denne gang.
FØRSTE UDSKIFTNING SKETE MED 
DET SAMME
Allerede dagen efter EU-valget 
i 2019 meddelte SF’s Karsten 
Hønge, at han hellere ville blive 
i Folketinget. Hans plads gik vi-
dere til førstesuppleanten Kira 
Marie Peter-Hansen.

Kort efter valget til EU-parla-
mentet var der valg til Folke-
tinget. Herefter blev Socialde-
mokraternes EU-spidskandidat, 
Jeppe Kofod udenrigsminister i 
Mette Frederiksens nydannede 
regering. Det gav plads i EU til 
den næste på listen, Marianne 
Vind. 
UOVERENSSTEMMELSER MED 
PARTIET
I august 2022 meldte Melchior 
sig ud af Radikale Venstre efter 
uenigheder med partiet og dårli-
ge sager i pressen. Hun beholdt 
dog sin post og er nu løsgænger.
OPSTILLET TIL FOLKETINGET
Efter det nyligt afholdte folke-
tingsvalg blev der for alvor skif-
tet ud på pladserne i EU-Parla-
mentet. 

Tomme stole i EU-Parlamentet. Foto: Daina LE LARDIC © European Union 2020 - Source : EP

Peter Kofod (DF), Søren Gade 
(V) og Linnea Søgaard-Lidell (V) 
er valgt til folketinget. DF er nu 
i stedet repræsenteret af An-
ders Vistesen i EU. Gades plads 
gik til Bergur Løkke Rasmussen, 
som arbejdede for samme lob-
bybureau som Anders Vistesen. 
Søgaard-Lidells plads gik i første 
omgang til Kim Valentin.
TILBAGE TIL DANMARK 
 Venstres Karen Ellemann er ble-
vet generalsekretær for Nordisk 
Ministerråd. Hendes førstesup-
pleant var Kim Valentin, som lige 
er taget til EU. 

Valentin ville dog ligesom Høn-
ge, Kofod, Søgaard-Lidell og 
Gade hellere i Folketinget. Så 
blev der endnu en plads ledig i 
EU-Parlamentet. 
”VERDENS KEDELIGSTE BY”
Den næste på Venstres liste, 

Erik Poulsen, havde meldt sig ud 
af Venstre og inden folketings-
valget udtalt, at han ikke kunne 
drømme om at sige sit job op for 
at flytte til Bruxelles, som han 
kaldte ”Verdens kedeligste by”. 

I sidste ende takkede Poulsen 
dog ja til sædet EU Parlamentet.
HVEM HAR MAGTEN?
På sin vis er det forståeligt, at 
så mange med indgående kend-
skab til EU vælger EU-Parla-
mentet fra. MEP’ere har meget 
begrænset magt og end ikke en-
gang lov til at stille lovforslag. 

Alligevel er det ualmindeligt trist 
for demokratiet. Størstedelen 
af lovene i Danmark stammer 
trods alt fra EU. MEP’ere har en 
unik platform og en vigtig for-
pligtelse til at informere offent-
ligheden om, hvad der sker i EU’s 
maskinrum.

STOLELEG I EU-PARLAMENTETSTOLELEG I EU-PARLAMENTET

Nyt i EU’s rejsecirkus

Side 2-3 Side 4 Side 6-7

EU-Kommissionen har fremlagt et nyt 
forslag til EU’s meget kontroversielle 
finanspolitiske regler. Få detaljerne her.

7 af de 14 danske politikere, der blev valgt til EU-Parlamentet, er gået fra deres mandat. Den seneste store 
udskiftning sker i forbindelse med folketingsvalget. 

50 år i EF/EU Et opgør med sparepolitikken?
Folkebevægelsen og Europanævnet ar-
rangerer debatter i hele landet i anled-
ning af 50-året for dansk medlemskab.

EU-Parlamentet vil købe endnu en ny, 
overflødig kontorbygning. Der er over-
raskende opbakning fra flere danskere.
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850 millioner kroner.

10.200 tons C02.

Så meget koster EU’s Rejsecirkus om 
året. Og nu skal det koste endnu mere.

REJSECIRKUSSET
Det, der bliver kaldt ”EU’s rejsecirkus”, 
er aftalen om, at EU-Parlamentet til 
daglig arbejder i Bruxelles i Belgien 
men holder afstemninger i Strasbourg 
i Frankrig. 

EU-Parlamentet holder afstemninger 
cirka en gang om måneden. Når der skal 
stemmes, pakker EU-parlamentariker-
ne og deres ansatte alle deres papirer 
ned i store grønne kasser, som låses 
og fragtes med lastbil fra Bruxelles til 
Strasbourg. Kasserne er ofte halvtom-
me, da man nu om dage ofte har sine 
vigtigste papirer på computeren. 

Dagen efter kasserne er sendt afsted, 
rejser de cirka 700 medlemmer af 
EU-Parlamentet og mange af deres an-
satte også til Strasbourg. Det samme 
gør pressen, der skal følge slagets gang 
og et hav af lobbyister, der forsøger at 
påvirke politikken. Efter et par dage ta-
ger hele cirkusset tilbage til Bruxelles.

STORE TOMME BYGNINGER
EU-Parlamentet ejer i alt 27 bygninger. 
Heraf ligger 17 i Bruxelles og 5 i Stras-
bourg. Derudover er der yderligere 5 
bygninger i Luxembourg, hvor EU-Par-
lamentets administration har hoved-
sæde.

Både parlamentsbygningerne i Bru-
xelles og Strasbourg er udstyret med 
plenarsale, hvor alle medlemmerne af 
EU-Parlamentet kan samles og stem-
me, samt adskillige gruppemødelokaler 
og kontorplads til alle medlemmerne 
og deres ansatte. Det ville således være 
muligt at udføre alt arbejdet på enten 
det ene eller det andet sted.

I stedet står parlamentsbygningerne i 
Strasbourg tomme det meste af året, 
fordi Parlamentet jo kun benytter dem 
nogle få dage om måneden.

Under Corona krisen dispenserede man 
faktisk fra aftalen om at rejse mellem 
Bruxelles og Strasbourg, da unødig rej-
seaktivitet jo var forbundet med øget 
smitterisiko. Det fungerede udmærket 
at stemme i plenarsalen i Bruxelles. 
Den franske regering var dog meget 
utilfreds med, at EU-Parlamentet ikke 
længere rejste til Frankrig. Det øjeblik, 
det blev vurderet nogenlunde forsvar-
ligt, genoptog man rejserne.

EJ TIL FORHANDLING
Der er massiv modstand imod rejse-
cirkusset. Et stort flertal af lande og et 
stort flertal af medlemmerne i EU-Par-
lamentet mener, at det er fuldstændig 
tosset at bruge så meget tid og CO2 
og så mange penge på noget, der er 
unødvendigt. Desværre er et massivt 
flertal ikke nok til at ændre på tingenes 
tilstand.

Rejsecirkusset er nemlig traktatfæstet. 
Det vil sige, at det står stadfæstet i EU’s 
de-facto grundlov, Lissabontraktaten. 
Den eneste måde at ændre noget, der 
står i Lissabontraktaten, er ved, at alle 
landene er enige om det. Frankrig vil 
ikke opgive rejsecirkusset.

Med kravet om, at medlemmerne af 
EU-Parlamentet skal stemme i Stras-
bourg, er byen Strasbourg garanteret 
tusindvis af besøgende hver måned. 
Mange af dem er meget velhavende. 
Se faktaboks om lønnen for medlem-
mer af EU-Parlamentet, (MEP’ere). Det 
giver gode indtægter til byen Stras-
bourg. Det er desuden symbolsk vigtigt 
for den franske regering, at en vigtig 
EU-institution er placeret i Frankrig.

Det er næppe realistisk, at rejsecirkus-
set droppes lige foreløbigt. Kravet vil 
dog helt sikkert rejses, næste gang der 
er traktatforhandlinger. 

EU VIL KØBE ENDNU EN BYGNINGEU VIL KØBE ENDNU EN BYGNING
EU-Parlamentet vil skabe behov for mere kontorplads ved at omdanne en kontorbygning til et hotel og så 
købe nye kontorer til at ersatte den. Problemet? Der mangler ikke hoteller.

Af Susanna Dyre-Greensite
Formand, Folkebevægelsen mod EU

VIL KØBE NY BYGNING
Trods den folkelige kritik af rejsecirkus-
set støtter EU-Parlamentets top altså 
op om foretagendet. For nylig introdu-
cerede EU-Parlamentets formand, Ro-
berta Metsola, endda et forslag om at 
købe endnu en kontorbygning i Stras-
bourg, den såkaldte Osmose-bygning 
til endnu flere kontorer. EU-Parlamen-
tet mangler ikke ligefrem kontorplads i 
Strasbourg. 

Det kan de dog komme til, hvis de køber 
den nye bygning, mener Metsola. Hvis 
de køber den nye kontorbygning, kan de 
omdanne en af deres kontorbygninger, 
Salvador de Madariaga-bygningen, til 
et hotel. Hvis man gør det, så ville man 
mangle de kontorer, de i dag har i de 
Madariaga-bygningen. Derfor giver det 
ifølge Metsola mening at købe Osmose 
bygningen.

Metsola vil altså købe Osmose-byg-
ningen for at løse et problem, som 
købet af bygningen skaber. Ud over at 
Parlamentet ikke for nuværende mang-
ler kontorplads, så mangler Strasbourg 
heller ikke hoteller. Der er almindeligvis 
tæt på fuldt booket i de dage, rejsecir-
kusset er i byen, men ellers er der god 
plads på byens mange hoteller. 

EU-PARLAMENTET KRITISEREDE 
IKKE HOTELIDEEN
EU-Parlamentet har ikke direkte stemt 
om købet af Osmose-bygningen. Der-
imod har de stemt om deres holdning 

til EU’s budget for 2023. Den grønne 
gruppe i EU-Parlamentet (der, hvor SF 
sidder fra Danmark) stillede et æn-
dringsforslag til holdningspapiret, hvor 
de slog fast, at EU-Parlamentet mod-
sætter sig købet af Osmosebygningen. 
Ændringsforslaget faldt i en tæt af-
stemning. Det vil sige, at EU-Parla-
mentet ikke har modsat sig købet af 
bygningen.

Byrådsmedlem i Strasbourg Pierre 
Jakubowicz var hurtig med en reakti-
on på afstemningen på twitter. Han 
skrev ”En sejr for europæiske Stras-
bourg! Med 275 stemmer mod 274 
afviste Europa-Parlamentet i dag et 
ændringsforslag, der havde til formål at 
forhindre købet af Osmose-bygningen. 
Denne afstemning er en stærk politisk 
handling for fremtiden og en udstrakt 
hånd, der skal gribes!”

FLERE DANSKERE STØTTEDE KØ-
BET
I alt 274 MEP’ere stemte for kritikken 
af købet. Fra Danmark inkluderede 
det Karen Melchior (løsgænger), Niels 
Fuglsang (S), Christel Schaldemose (S), 

Foto: Fred MARVAUX © European Union 2022 - Source : EP

EU’s Salvador de Madariaga-bygning som måske skal blive hotel. Foto: © European Union 2010 - Source : EP

Marianne Vind (S) og Margrethe Auken 
(SF).

De tabte til de 275 MEP’ere, der ikke 
ville modsætte sig, at EU-Parlamentet 
køber endnu en bygning. Fra Danmark 
inkluderede det Asger Christensen (V), 
Morten Løkkegaard (V) og Rasmus Hel-
veg Petersen (R). Særligt Morten Løk-
kegaards stemme er opsigtsvækkende 
her. Han har før været en af de dan-
skere, der tit har været i medierne med 
krav om rejsecirkussets ophør.

Der var således kun én stemmes for-
skel mellem de to sider af bygningssa-
gen. Hele 93 parlamentarikere afstod 
fra at stemme. Blandt dem var danske 
Pernille Weiss (K).

Resten af de danske MEP’ere var ikke til 
stede. Afstemningen fandt sted få uger 
inden det danske folketingsvalg, så det 
er muligt, at de var hjemme i Danmark 
for at være i valgkamp.

FLERE BYGNINGER END MEDLEMS-
LANDE?
Det næste skidt er, at EU’s Præsidie 
skal tage stilling til købet af Osmose-
bygningen i løbet af december. EU’s 
Præsidie består af EU-Parlamentets 
formand Roberta Metsola, hendes 14 
næstformænd og 5 økonomiske rådgi-
vere. 

Efter den tætte afstemning i EU-Par-
lamentet i oktober er der kommet lidt 
mere offentlig opmærksomhed på 
dette opsigtsvækkende køb. Det bliver 
spændende at se, hvordan Præsidiet 
stemmer. Det er i hvert fald allerede 
klart, hvad Metsolas holdning er. 

Efter Storbritannien forlod EU, kan EU 
ikke længere prale af at have 28 med-
lemslande. Snart kan EU-Parlamentet 
dog måske prale af at have 28 bygning-
er.

Osmose-bygningen, som nogle i EU gerne vil købe, ligger over for EU-Parlamentets Weiss bygning.
Foto: Mathieu CUGNOT © European Union 2021 - Source : EP

FAKTA: MEP’ERES LØN
Bruttoløn: 69.813,54 DKK/måneden
Tillæg til hotel og mad: 2.514 DKK/
dag, de møder i Parlamentet
”Blyantspenge”: 35.532/måneden
Rejserefusion for rejser på busi-
nessklasse (fly), 1. klasse (tog) eller 
med privatchauffør

*Folkebevægelsen mod EU havde 
strammere regler for Folkebevægel-
sens MEP’eres indkomst og forbrug.



mod EUs lokalkomiteer i området.

De første møder i møderækken er alle-
rede afholdt, og der kommer flere i lø-
bet af december og januar.

Det første arrangement fandt sted i 
Horsens lørdag den 5. november. Det 
var en heldags konference om EU’s 
mindsteløn og den danske fagbevæ-
gelses muligheder for at bevare den 
danske arbejdsmarkedsmodel og kam-
pen for velfærdssamfundet. Her fik 
fagligt aktive ordet ligesom professor 
i arbejdsmarkedet, Bent Greve, fortalte 
om EU’s indflydelse på vores arbejdsliv.

Det andet møde fandt sted i Faxe tors-
dag den 17.november. Her kunne man 
høre oplæg om EU’s Indre Marked, den 
fri bevægelighed for arbejdskraft og er-
faringerne ude på byggepladserne med 
udenlandske kollegaer. Bodil Signe fra 
BJMF Immigrant stod for et indspire-

rende indlæg. Derudover gav Finn Sø-
rensen fra Enhedslisten et informativt 
historisk overblik over fagbevægelsens 
kampe og erfaringer med EU.

Den 21. november, efter dette blad 
går i trykken, går det løs på bibliote-
ket i Slagelse. Her fortæller forfatter 
og analytiker Kenneth Haar om sin nye 
bog Kapitalens Europa, der handler om 
lobbyisme i EU-systemet. Ved samme 
arrangement kan man også høre for-
manden for DEO, Rasmus Nørlem Sø-
rensen, tale om Danmarks forhold til 
EU igennem årene.

I december og januar vil der blive af-
holdt debatmøder i Svendborg, Røn-
ne, Helsingør og Roskilde. Mere in-
formation og detaljer vil løbende blive 
offentliggjort i kalenderen på Folke-
bevægelsen mod EU’s hjemmeside fol-
kebevaeglesen.dk samt på eu.dk/50.
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50 års dansk medlemskab af EU mar-
keres dette efterår og vinter med de-
bat- og oplysningsmøder over hele lan-
det. Her kan borgerne blive opdateret 
på aktuelle emner som EU-mindsteløn, 
og diskutere storkapitalens lobbyisme i 
Bruxelles.

Der er også rig mulighed for at give sin 
mening til kende, når Folkebevægelsen 
mod EU slår dørene op til hele syv of-
fentlige møder i provinsen i anledning 
af det omstridte jubilæum.

På en ny hjemmeside oprettet til for-
målet kan man skrive indlæg direkte 
til Folketinget og regeringen med sin 
holdning til Danmarks fremtid i eller 
udenfor EU.

FOLKETINGET ØNSKER MENINGER
Den officielle markering af jubilæet 
blev skudt i gang på årsdagen for fol-
keafstemningen om EF, den 2. oktober 
2022. Det skete med lancering af hjem-
mesiden: www.EU.dk/50.

Folketinget står bag initiativet, hvor 
danskernes holdning til EU får plads 
i form af korte videoer og artikler. På 
hjemmesiden er også podcast og un-
dervisningsmateriale om emnet samt 
en arrangementskalender.

Desuden er der mulighed for, at bor-
gerne selv kan skrive en kommentar. 
Og så håbe på, at tilkendegivelsen fin-
der vej til den kommende rapport om 
danskernes mening til EU, som næste 
år skal overleveres til Folketingets og 
regeringen.

DEBAT I PROVINSEN
I anledning af 50-året for EU-medlem-
skabet vil det også være rig mulighed 
for at komme til debat- og informati-
onsmøder arrangeret af Folkebevægel-
sen mod EU.

Der afholdes hele syv begivenheder i 
provinsen, hvor forskellige emner tages 
under kritisk behandling af eksperter 
og aktivister, som har erfaring, viden og 
holdninger om og til konsekvenserne af 
EU. Møderne er gratis og bliver afviklet 
i samarbejde med Folkebevægelsen 

50-ÅRS EU-MEDLEMSKAB: KRITISK 50-ÅRS EU-MEDLEMSKAB: KRITISK 
DEBAT OVER HELE LANDETDEBAT OVER HELE LANDET
Folkebevægelsen mod EU inviterer til 7 offentlige debat- og oplysningsmøder om konsekvenserne af Dan-
marks medlemskab af EU. Det sker i provinsen i løbet af vinteren. Få overblik og læs mere her.

Af Rune Eltard-Sørensen,
Journalist og projektmedarbejder

Møder i Horsens (Venstre) og Faxe (Højre). Fotos: Rune Eltard-Sørensen

SÅDAN PÅVIRKER EU VELFÆRDENSÅDAN PÅVIRKER EU VELFÆRDEN
EU bestemmer mere og mere over vores offentlige finanser. Nedenstående oversigt viser, hvordan EU på-
virker vores velfærd. Artiklen på side 6-7 her i bladet forklarer begreberne i dybden og redegør for de igang-
værende diskussioner om Stabilitets- og vækstpagten i EU.
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Onsdag den 9. november fremlagde 
EU-Kommissionen officielt et længe 
ventet forslag. Forslaget reviderer reg-
lerne for finanspolitikken i EU’s med-
lemslande.

STABILITET OG VÆKST
EU har i dag meget strikse regler for, 
hvordan de enkelte medlemslande for-
valter deres statsbudgetter. I EU’s trak-
tater står der, at EU-lande ikke må have 
et årligt underskud på mere end 3% af 
deres bruttonationalprodukt (BNP), el-
ler en samlet statsgæld på mere end 
60% af BNP. I 1997 vedtog EU desuden 
den såkaldte ”Stabilitets- og vækst-
pagt”, der giver EU-Kommissionen ret 
til at kontrollere, at landene lever op til 
3%- og 60%-reglen. Der blev også ind-
ført mulighed for bødestraf, hvis et land 
ikke overholdt reglerne. 

Reglerne indebærer, et EU-land ikke 
må bruge markant flere penge, end det 
forventer at tjene i et givent år, og at 
statsgælden ikke må vokse sig for stor 
over tid. Formålet er at sikre økonomisk 
stabilitet og forhindre overophedning i 
økonomien.

STRAMMERE REGLER EFTER FI-
NANSKRISEN
Efter finanskrisen blev der strammet 
yderligere på reglerne. Man indførte 
Det Europæiske Semester, som er EU’s 
årlige kontrol med, at Stabilitets- og 
Vækstpagten følges. Under den årlige 
kontrol kommer EU-Kommissionen og 
Det Europæiske Råd med henstillinger 
til landene om velfærdsreformer med 
henblik på at leve op til EU’s budgetba-
lanceregler. 

Det var også i kølvandet på finanskri-
sen, at Finanspagten blev vedtaget. 
Denne indfører adskillige nye delmål og 
opstramninger. Finanspagten indebæ-
rer, at lande med lav gæld ikke må have 
et strukturelt underskud på mere end 
1% af BNP. Lande med høj gæld ikke må 
have et strukturelt underskud på mere 
end en 0,5% af BNP. 

Derudover skal lande med en samlet 
gæld, der overstiger 60% af BNP, ned-
bringe deres gældskvotient med 1/20 
af forskellen mellem deres nuværende 
gældskvotient og 60%-målsætningen. 
Denne regel kaldes 1/20-reglen.  

FORHINDRER VÆKST-FREMMEN-
DE INVESTERINGER
Stabilitets- og vækstpagten er er ble-
vet kritiseret voldsomt gennem årene. I 
en rundspørge blandt 41 topøkonomer 

foretaget af Center for European Policy 
Research svarede 40 af økonomerne, 
at reglerne bør laves om.

Et af de vigtigste kritikpunkter hand-
ler om, at reglerne forhindrer landene 
i at lave store offentlige investeringer 
til gavn for eksempelvis velfærd, klima 
og/eller langsigtet økonomisk vækst. 

Efter finanskrisen udtalte nobelpris-
tager og økonom Paul Krugman, at 
Finanspagten ”reelt binder landene til 
en økonomisk nedskæringspolitik som 
det eneste svar på krisen.” Økonomer 
som Krugman argumenterer for, at 
budgetbalance bedre kan opnås, ved at 
BNP stiger end at gælden falder. Flere 
og flere økonomer begynder at tale for 
denne fremgangsmåde. Selv den Inter-
nationale Valutafond (IMF), som ellers 
er kendt for at insistere på sparepolitik, 
begyndte i 2016 at tale om, at en sådan 
politik kan hæmme vækst. Med Finans-
pagtens stramme krav er det dog ikke 
muligt på den måde at investere sig ud 
af krisen. 

Derudover er der også mange der 
mener, at investeringer i den grøn-
ne omstilling bør tages ud af stats-
gældsregnskabet gennem en ”grøn 
investeringsklausul”. Fortalere for det 
synspunkt mener, at EU’s stramme   
økonomiske regler risikerer at afholde 

ET OPGØR MED SPAREPOLITIKKEN?ET OPGØR MED SPAREPOLITIKKEN?
EU-Kommissionen foreslår ændringer til den dybt kritiserede ”Stabilitets- og vækstpagt”. Pagten har med-
ført årtiers sparepolitik. Er der et opgør på vej?

Af Susanna Dyre-Greensite
Formand, Folkebevægelsen mod EU

lande fra at bruge de nødvendige penge 
på at leve op til Paris aftalen om klima-
et. Lande bør ikke risikere bødestraf fra 
EU for at levere grønne løsninger, lyder 
argumentet.

REGLERNE FØLGES IKKE
Kritikken går ikke kun ud på, at reglerne 
er for lempelige. Nogle økonomer me-
ner tværtimod, at problemet er, at reg-
lerne ikke følges. Den gennemsnitlige 
gældskvotient i EU er 87,9%, hvilket er 
ret langt fra målet om 60% eller derun-
der. Derudover er der meget få lande, 
der rent faktisk lever op til reglerne om 
offentligt underskud.

Landene holdes ikke op på gældsre-
duktionsmålene. I Grækenland er den 
offentlige gæld på 194,5% af BNP. Hvis 
Grækenland skulle leve op til 1/20-reg-
len, skulle Grækenlands gældkvotient 
reduceres med 6,7% om året. Græken-
lands økonomi er i høj grad styret af EU. 
Alligevel er der få, der anser det som at 
være realistisk med så omfattende en 
årlig gældsreduktion. 

KONSEKVENSER FOR DANMARK
Danmark er langt hen ad vejen den 
gode elev i klassen, hvad angår EU’s 
finanspolitiske regler. Alligevel har reg-
lerne haft omfattende konsekvenser 
herhjemme. 

I 2010 oversteg Danmarks under-
skud EU’s 3%-grænse. Den daværende 
VK-regering gav EU-Kommissionens 
efterfølgende henstillinger som en af 
begrundelserne for den såkaldte gen-
opretningspakke. 

Siden er der sket reformer af efterløn, 
fleksjob, førtidspension og kommunale 
og regionale budgetlofter med henvis-
ning til EU-Kommissionens henstillin-
ger. 2010’ernes omfattende reformer 
og nedskæringer var altså ikke alene 
et resultat af folkevalgte politikeres 
ønsker, men også den ikke-folkevalgte 
EU-Kommissions politiske pres og an-
befalinger. 

Derudover er danske offentlige finanser 
styret meget stramt via Budgetloven. 
Budgetloven er den danske implemen-
tering af Finanspagten. Budgetloven 
siger, at Danmarks strukturelle under-
skud ikke må overstige 0,5% af BNP. 
Det var frivilligt for Danmark at tiltræde 
Finanspagten, da vi ikke er et euroland. 
Det valgte S-R-SF-regeringen i 2012 

at gøre alligevel. Budgetloven er ble-
vet kritiseret for at overimplementere 
Finanspagten, da Finanspagten faktisk 
tillader et underskud på 1%, hvis et land 
har så lavt et underskud, som Danmark 
har.  

PAUSE FRA REGLERNE OG LØFTER 
OM REFORM
I kølvandet på coronakrisen blev den 
dybt kritiserede stabilitets- og vækst-
pagt suspenderet, så landene havde 
mulighed for at foretage nødvendige 
investeringer i sundhedstiltag, hjæl-
pepakker mv. I stedet indførte EU med 
sin genopretningsfond en økonomisk 
overvågning, der minder om en udvidet 
version af det europæiske semester.

Nu hvor reglerne inden længe skal gen-
indføres, rejser EU-Kommissionen en 
fornyet debat om, hvordan reglerne 
egentlig bør se ud. 

DE NYE TONER
EU-Kommissionens forslag til nye fi-
nanspolitiske regler blev fremlagt med 
store armbevægelser og løfter om, at 
de nye regler er ”enklere, mere trans-
parente og mere effektive”.

De ”enkle” består af, at landene ikke 
længere skal overholde helt så rigide 
regler for, hvordan de skal nedbringe 
deres gæld. Kommissionen vil for ek-
sempel afskaffe 1/20-reglen. EU-Kom-
missionen anerkender, at det ikke er 
realistisk for de mest forgældede lande 
at nedbringe deres gæld med strenge, 
ensartede sparekrav. Nu skal planerne 
for at nedbringe gælden skræddersys 
til de enkelte lande.

Kommissionen foreslår, at landene i 
samarbejde med Kommissionen ved-
tager 4-7 årsplaner for deres offentlige 
finanser. EU-Kommissionen skal god-
kende planerne, og landene må i ud-

gangspunktet ikke fravige dem. Dette 
minder om overvågningssystemet fra 
EU’s genopretningsfond, dog er der nu 
tale om en længere, 4-7 årig politisk 
låst periode. 

”Effektiviteten” består til dels i en re-
form af bødestraffen. Under de nuvæ-
rende regler risikerer et land, der ikke 
lever op til reglerne, at blive straffet 
med en bøde på mellem hele 0,2% og 
0,5% af det lands BNP. Under de nye 
regler er straffen langt mindre. Tanken 
er, at hvis bøden har en mere overkom-
melig størrelse, så vil EU være mindre 
tilbageholdende med at bruge den. 
EU’s økonomikommissær Paolo Gen-
tiloni beskrev bødestraffen således: 
“Hvis du har en atombombe, er man 
nødt til at lade være med at bruge den. 
Hvis man har en riffel, kan man måske 
bruge den.” 

EGENTLIGT OPGØR UDEBLIVER, 
OVERSTYRING FORSTÆRKES 
Det nye ved Kommissionens forslag er 
altså, at fokus flyttes fra selve 3%- og 
60%s målene og over på processen for 
at nå målene. Selve målene – og den 
deraf påtvungne sparepolitik – er der 
dog ikke lagt op til et opgør med. Lan-
de med meget høj gæld, som alligevel 
ikke levede op til de gamle regler, får 
lidt længere tid til at nedbringe gæl-
den. Samtidig er truslen om bøder fra 
EU-Kommissionen blevet mere reel. 
Der er desuden ikke indført en grøn in-
vesteringsklausul.

Det mest bemærkelsesværdige er dog, 
at EU-Kommissionen nu vil låse lande 
til bestemte budgetter flere år frem 
i tiden med deres 4-7-årsplaner. Der 
er ikke taget et afgørende opgør med 
sparepolitikken i velfærdssamfundene 
i EU. Derimod er der taget et afgørende 
skridt i retning af en egentlig finanspo-
litisk union. 
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EU’S REGLER NU
OFFENTLIGT UNDERSKUD <3% BNP
OFFENTLIG GÆLD <60% BNP
STRUKTURELT UNDERSKUD <0,5-
1% BNP
ÅRLIG NEDSKÆRING VED HØJ 
GÆLD 1/20*(GÆLDSKVOTIENT-60%)
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Du kan læse mere og blive medlem på folkebevaegelsen.dk/bliv-medlem/ eller ved at 
scanne QR-koden.
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Pensionist, studerende el. lig.
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FÅ SENESTE NYTFÅ SENESTE NYT
Hjemmeside folkebevaegelsen.dk opdateres jævnligt med nyt fra EU og Folkebevægel-
sen mod EU. Følg med i debatmøder, historier fra EU-boblen, nyeste uddelingsmateri-
ale med mere.

50 ÅR I EU50 ÅR I EU
I anledning af, at Danmark snart kan markere 50 år i EU, holder Folkebevægelsen mod 
EU en række større debatmøder forskellige steder i landet. 

Møderne arrangeres i samarbejde med Europa-Nævnet og indgår i et samarbejde med 
de andre EU-organisationer og Folketingets internationale sekretariatet, som alle mar-
kerer 50-året. 

Folketinget har lavet en særlig hjemmeside til anledeningen, hvor borgere kan dele de-
res meninger om EU. Skriv ind på eu.dk/50!

De næste møder finder sted i: 

Svendborg den 8. december

Frederikssund den 9. januar

Roskilde den 10. januar

Få detaljer på folkebevaegelsen.dk eller ved at ringe til sekretariatet på 35 36 37 40.


