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Med støtte fra

EU-landenes kontingent stiger
Skatteborgerne i de enkelte EU-lande betaler et 
kontingent for driften af EU. I alt lægges der op til et 
nyt budget for 2021 til 2027 på 9.600 milliarder euro.  
Medlemsgebyret til EU udregnes primært på baggrund 
af bruttonationalproduktet, samt hvor meget moms 
der skønnes at komme i statskassen. 

Kommissionens nye forslag vil betyde at Danmarks 
kontingent vil blive 19,7 milliarder kr. om året – hvor vi 
i dag betaler 17,7 milliarder, altså en stigning på 2 mil-
liarder kr. Hertil skal så lægges de toldindtægter, som 
Danmark kradser ind på EU’s vegne. Derfor ender den 
samlede regning for, hvor meget Danmark skal betale 
til EU, på 22,3 milliarder kroner.

Stigningen i det nye budgetforslag skyldes blandt 
andet, at støtten til våbenindustrien stiger fra 4,5 mil-
liarder kroner i dag til 97,5 milliarder kroner i år 2027.

Andre mange milliarder skal bruges på et nyt så-
kaldt reformstøtteprogram med et budget på 187 
milliarder kroner, som skal sikre euro-reformer i 
medlemslandene og knytte ikke-euromedlemslande 
tættere på euroen.

Det nye budget afsætter også penge til at styrke 
grænsekontrollen i EU. Det skal ske ved at oprette en 
stående styrke på 10.000 grænsevagter og øge bud-
gettet til overvågningen af EU’s ydre grænse fra cirka 
100 milliarder kroner til 255 milliarder kroner.

Udvidelsen af budgettet kommer på trods af, at EU 
kommer til at mangle omkring 100 milliarder kroner 
om året, når Storbritannien træder ud af EU i 2019, 
fordi Storbritannien - ligesom Danmark - er netto-
bidragyder i EU.

Hvad betaler vi 
for at være med i EU?

Vi betaler mere end det vi får
Danmark er sammen med Storbritannien blandt EU’s 
nettobidragyder-lande. Det vil sige, at vi betaler mere i 
kontingent, end vi får tilbage fra EU i form af eksempel-
vis landbrugsstøtte og regionalstøtte.

I 2017 betalte Danmark i alt 17,4 milliarder kroner til 
EU – mens de samlede indtægter fra EU var på 8,3 
milliarder kroner. Af de penge, som Danmark får igen, 
går langt den overvejende del – cirka tre fjerdedele – til 
landbrugsstøtte.

Mindre fra EU’s regionalfond og 
Socialfonde n 
Fra 2007 til 2013 modtog Danmark i gennemsnit 273 
millioner kroner årligt fra EU’s Fond for Regionalud-
vikling. Men i perioden 2014 til 2017 har Danmark 
kun fået 54 millioner kroner i årligt gennemsnit. Det 
bringer Danmark helt i bund blandt modtagerlandene 
– kun Luxembourg får mindre. Det fremgår af et svar 
fra finansminister Kristian Jensen til Folketingets Euro-
paudvalg.

EU’s regionalfond har oplyst, at faldet skyldes, at 
fondens samlede budget er blevet mindre, og at støt-
ten i højere grad uddeles til såkaldt ”mindre udviklede” 
EU-lande.

I 2014 modtog Danmark 424,5 millioner kroner fra 
fonden. I 2017 modtog Danmark 106,9 millioner kroner 
fra EU’s Socialfond. 

Bedre bliver det ikke når man ser på de projekter, som 
EU vælger at støtte via sine mange forskellige puljer. 
EU’s regionalfond er blandt andet blevet brugt til at 



bygge en skibakke på Bornholm, og EU’s sociale fond 
er blevet brugt til at lukke ned for danske arbejdsplad-
ser og flytte produktionen til østeuropæiske lavtløns-
lande. I juni afslørede fagforbundet 3F, hvordan Vestas 
og LEGO har fået millioner i støtte fra de to fonde til at 
åbner fabrikker i udlandet – kort efter at de har lukket 
ned for arbejdspladser herhjemme.

Regeringen vil ikke betale mere
Den danske regering meddelte tidligere på året, at den 
er uenig med EU-kommissionen og afviser ønskerne 
om et større EU-budget og et øget medlemsbidrag.
I sit finanslovsforslag for 2019 sætter regeringen dog 
700 millioner kroner til side for at tage højde for, at der 
kan komme en ekstraregning, når briterne til næste år 
forlader EU.

EU’s budget og stigningen i Danmarks EU-kontingent 
er et foreløbigt skøn. Det endelige EU-budget for 2019 
er endnu ikke er forhandlet færdigt mellem minister-
rådet og EU-parlamentet. Det sker først senere på 
efteråret.

Danmark er et af de lande, der – målt per indbyg-
ger – betaler mest til EU. Hver eneste dansker betaler 
hver dag 8,50 krone for at være medlem af EU, viser 
EU-kommissionens egne tal. Kun Irland, Belgien og 
Luxembourg betaler mere. 
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