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FORORD

I efteråret 2016 afholdt DEO otte folkehøringer om EU’s fire fri-
heder. Her debatterede vi fordele og ulemper ved den fri bevæ-
gelighed med eksperter, politikere og almindelige borgere. Ikke 
mindst hvordan frihed for arbejdskraft, varer, tjenesteydelser og 
kapital skal reguleres, så det indre marked bliver til gavn for alle.

DEO’s arbejde udgør en folkelig tænketank, hvor alle skal have 
mulighed for at tænke med og bidrage til debatten om, hvor vi 
skal hen i Europa. Denne bog tager derfor udgangspunkt i de 
debatter, vi har haft på folkehøringerne, og de kommentarer vi 
har modtaget fra deltagerne. 

Bogen er samtidig et indspark i debatten, så politikere og eksper-
ter bliver klogere på, hvad borgerne mener om det europæiske 
samarbejde. Der er nemlig behov for en grundig debat om EU’s 
fremtid. Særligt oven på den økonomiske krise, Brexit og den 
stigende utilfredshed med EU-systemet blandt store dele af de 
europæiske befolkninger.

DEO siger tak til alle, der var med til folkehøringerne – samt 
deltagere og eksperter, der har bidraget til bogen.

Eva Milsted Enoksen,
Oplysningsforbundet DEO 
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Det indre marked er grundstenen i det EU, vi kender i dag. Næ-
sten al lovgivning, der vedtages i Bruxelles, relaterer sig på en el-
ler anden måde til det indre marked. Uanset om det handler om 
nye fælles miljøstandarder, regler for fordeling af landbrugsstøt-
te eller nye handelsaftaler med tredjelande. Formålet med det in-
dre marked er at sikre det, der i daglig tale bliver kaldt EU’s fire 
friheder. Det drejer sig om fri bevægelighed for varer, arbejds-
kraft, tjenesteydelser og kapital mellem EU’s medlemslande. De 
fire friheder betyder, at man kan købe og sælge varer og tjeneste-
ydelser i EU, tage arbejde i et andet medlemsland og flytte sine 
penge frit over grænserne. 

Idéen om et indre marked har været en del af EU’s genetik fra 
begyndelsen. I Rom-traktaten fra 1958 blev EU’s Fælles Marked 
grundlagt. Det var første skridt mod fuld frihed til at flytte va-
rer, arbejdskraft, tjenesteydelser og penge rundt i det Europæi-
ske Økonomiske Fællesskab, der dengang bestod af seks lande. 
Det gik dog trægt med at gennemføre et egentligt indre marked, 
og først i 1985 fik EU-Kommissionen sat gang i tingene med en 
såkaldt hvidbog. Den identificerede 300 tiltag, der skulle gøre 
færdiggørelsen af det indre marked mulig. 

Kommissionens initiativ førte til gennemførelsen af Den Euro-
pæiske Fællesakt i 1986. Den fjernede en lang række tekniske 
handelshindringer mellem medlemslandene og gav EF nye kom-
petenceområder. Desuden indførte den nye beslutningsproces-
ser på en række områder, så beslutninger i højere grad kunne 
tages ved flertalsafstemninger i stedet for enstemmighed. Det 
banede vejen for den endelige indførelse af Det Indre Marked 
den 1. januar 1993. 

INDLEDNING
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Med Maastricht-traktaten samme år blev EF omdannet til EU og 
talte nu 12 medlemslande. De seks oprindelige medlemslande; 
Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Luxembourg og Holland, 
samt Danmark, Irland og Storbritannien, Grækenland, Spanien 
og Portugal.

I denne bog fokuserer vi på tre områder, der relaterer sig til EU’s 
økonomi: beskæftigelse, frihandel og penge. Her kommer alle 
de fire friheder i spil, og de er alle aktuelle i forhold til forsø-
gene på at genoprette den europæiske økonomi. I et forsøg på 
at skabe vækst og arbejdspladser på det indre marked efter kri-
sen er EU-Kommissionen kommet med en række initiativer. De 
spænder lige fra mobilitet på arbejdsmarkedet til liberalisering 
af alternative lånemuligheder, der skal øge investeringer i nye 
virksomheder.

På beskæftigelsesområdet har fri bevægelighed for arbejdskraft 
og serviceydelser stor betydning. Både da mange EU-borgere 
søger arbejde i andre medlemslande, og fordi mange bliver ud-
sendt af en virksomhed i hjemlandet for at arbejde en periode i 
et andet EU-land.

Kigger vi på det økonomiske område og finansregulering, er det 
først og fremmest den fri bevægelighed for kapital, der er afgø-
rende. Den kommer både i spil, når vi taler handel på finansmar-
keder, investeringer over grænser og skattely. 

Når det drejer sig om EU’s nye generation af frihandelsaftaler, 
kommer alle frihederne igen i spil. Aftalerne er kendetegnet ved 
at være mere vidtrækkende og omfatter områder, der ikke tidli-
gere har indgået i EU’s handelsaftaler. Handelsaftalen med Ca-
nada (CETA) vedrører f.eks. både arbejdskraft, tjenesteydelser, 
varer og kapital.
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Den tiltagende kritik af de fire friheder rejser dog også spørgs-
målet om, hvorvidt vi er nødt til at regulere det indre marked 
anderledes. Måske skal EU’s friheder ligefrem begrænses for at 
kunne indføre lovgivning til det fælles bedste? Love, der beskyt-
ter arbejdstagere i hele Europa mod social dumping. Love, der 
sikrer vores demokratiske ret til at regulere varer og tjeneste-
ydelser under nye handelsaftaler. Love, der begrænser skattely 
og overdreven finansiel spekulation, som skader de europæiske 
økonomier og i sidste ende hele befolkningen.

De spørgsmål ønsker vi at rejse med denne bog. Bagerst finder 
du desuden en ordliste, der forklarer de begreber, som er marke-
ret i kursiv, første gang de optræder i et kapitel.

God læselyst.

Eva Milsted Enoksen, 
projektleder
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DE FIRE FRIHEDER 
– EN DEL AF EU’S FREMTID?

Af Rasmus Nørlem Sørensen, 
chefanalytiker i DEO

»Jeg er tilhænger af EU, men kritisk over for 
den måde, samarbejdet foregår på. Det er svært 
at kritisere konkrete beslutninger i EU, uden 
at det bliver opfattet som noget, jeg slet ikke 
mener. Min kritik går på den neoliberale facon, 
EU-samarbejdet foregår på. Når man laver 
noget om, sørger man for at bevare systemet, 
så de, der har det nemt, bliver ved med at have 
det. Der bliver ikke virkelig lavet noget om.«

Ulla Colding, 
pensioneret psykolog, Aarhus

Om man grundlæggende er tilhænger eller modstander af EU – 
eller bare er kritisk over den måde, samarbejdet fungerer på, står 
én ting fast. Den Europæiske Union er et eksperiment, der ikke 
før er set magen til i historien. De europæiske lande har brygget 
en ursuppe, og op af den er kommet en organisationsform, der 
hverken ligner en stat eller en mellemstatslig organisation. 

Nogle mener, at ursuppen har frembragt en organisme, der har 
sikret fred og fremgang i Europa. Andre hævder, at den har skabt 
et monster, der har vokset sig så stort, at det truer den nationale 
selvbestemmelse og den sociale stabilitet. 

Efter syv år med finanskrise, gældskrise og eurokrise er der un-
der alle omstændigheder brug for at kaste et kritisk blik på EU. 
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Ikke mindst den måde, vi har indrettet den økonomiske politik, 
arbejdsmarkedet og samarbejdet om handel på europæisk plan. 
Meget tyder nemlig på, at EU har tilstrækkelig magt til at skabe 
problemer på disse områder, men ikke har de rette forudsætnin-
ger for at løse dem. 

Det tyske udgangspunkt
I EU-traktaten kan man se, at formålet med samarbejdet er at 
skabe solidaritet og sikkerhed samt at fremme menneskerettig-
heder, fred og økonomisk vækst. Spørgsmålet er, om det er muligt 
at skabe det EU, som traktaten postulerer, og som EU-systemet 
arbejder efter?

Kritikere hævder, at EU som fælles system er indrettet efter 
Tysklands indstilling og de tyske behov. Den tyske økonomiske 
ideologi kaldet Ordoliberalismen er skrevet ind i grundlaget for 
Den Europæiske Centralbanks arbejde. Den bygger på en spe-
cifik tysk erfaring med offentligt overforbrug og stor inflation, 
og den spiller en stor rolle i euroens vækst- og stabilitetspagt, 
der senere er blevet udvidet med blandt andet finanspagt og det 
europæiske semester.

De tyske behov ses tydeligst i den måde, pengepolitikken er 
blevet styret i EU. Da Tyskland havde behov for en lav rente i 
1990’erne, sørgede Den Europæiske Centralbank for at sænke 
renten. Det fik Tyskland igennem den svære omstilling med lav 
vækst i forbindelse med foreningen mellem Øst- og Vesttysk-
land. Det var dog samtidig med til at puste til det lånefinansiere-
de boom i de sydeuropæiske lande. 
 
Ordoliberalismens dominans betyder også, at det er den tyske 
medicin, der ordineres til de lande, der har været ramt af krisen. 
Særligt i form af arbejdsmarkedsreformer, der skal optimere ar-
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bejdsstyrken kombineret med tilbageholdenhed med offentlige 
investeringer. I stedet har man insisteret på at stoppe gældsæt-
telsen. Foreløbigt med det resultat, at bruttonationalproduktet i 
kriselandene er skrumpet, og den statslige gæld derfor er vok-
set som procentdel af BNP. Det til trods for, at de har prioriteret 
indtægter på at nedbringe gælden i stedet for at bruge de samme 
penge på investeringer.

Man har også solgt ud af offentlig ejendom til private firmaer. 
Det har vi set mest tydeligt i Grækenland. Ønsket om privatise-
ring af blandt andet forsyningsnettet og infrastrukturen ligger 
ligefrem indbygget i anbefalingerne i det europæiske semester 
såvel som de mange frihandelsaftaler.

Økonomi og ulighed
EU’s økonomiske tilgang til krisen har udvidet et af de helt 
store problemer i Europa: Den store ulighed mellem de enkel-
te medlemslande. Hvis man målte gini-koefficienten i EU, ville 
resultatet være et land med stor ulighed. Man må her tage det 
forbehold, at EU ikke reelt er et land. De fire friheder har for 
eksempel ikke givet et fuldt sammenhængende arbejdsmarked, 
men EU har i høj grad et fælles marked for varer og kapital. 
Med den fri bevægelighed og hele det økonomiske samarbej-
de omkring det indre marked er EU-landene på sin vis smeltet 
sammen. Det besværliggør reelt et opgør med uligheden mel-
lem landene.

Ser man på medlemsstaternes økonomiske forhold, er der enor-
me forskelle i effektivitet og konkurrenceevne inden for eurozo-
nen og i EU. Det medfører, at konkurrenceevnen forværres yder-
ligere for de lande, der i forvejen er pressede. Desuden kommer 
landene også til at konkurrere indbyrdes på blandt andet skatte-
tryk. Det gælder for eksempel på selskabsskatten, som løbende 
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er  blevet sænket i en række lande for at tiltrække investeringer. 
Heriblandt fra virksomheder i andre dele af Europa. 

Ikke bare mellem landene er der problemer med stor ulighed. 
OECD’s beregninger viser, at de ti procent rigeste ejer omkring 
halvdelen af den samlede europæiske formue og står for op imod 
40 procent af indtægterne i Europa. Dette er ikke et særligt euro-
pæisk fænomen, men er en del af en global tendens, hvor rig-
dommen koncentreres på stadigt færre hænder. Heller ikke her 
har EU dog formået at finde en løsning. 

Magt og beføjelser
Et af EU’s grundlæggende problemer er magtbalancen og de 
politiske beføjelser. EU er for svagt til at agere som en offentlig 
spiller i økonomien og blandt andet gøre noget ved uligheden. 
Til gengæld er EU stærkt nok til at forhindre medlemsstaterne 
og deres offentlige myndigheder i selv at bestemme over deres 
økonomiske prioriteter. 

Det gælder ikke mindst den fri bevægelighed for kapital, va-
rer, tjenesteydelser og arbejdskraft, der alle giver mindre magt 
til statslige indgreb i disse områder. Når man på denne måde 
indskrænker de nationale regeringers frihed til at regulere, 
betyder det samtidig, at man giver mere frihed til det private 
erhvervsliv. 

Det er hele formålet med det indre marked, at det ikke skal være 
reguleret af politiske beslutninger i medlemslandene, men alene 
af den regulering, som bliver vedtaget på europæisk plan. Når 
medlemslandene mødes i EU, kan de dog sjældent blive enige 
om en lige så vidtgående regulering som den, man laver på natio-
nalt plan. Indtil videre er det derfor blevet til regulering omkring 
laveste fællesnævner. 
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Den politiske ulighed
Den anden side af den økonomiske ulighed er den politiske ulig-
hed. Det er både en ulighed i indflydelse og i deltagelse, som har 
skabt udbredt fornemmelse af magtesløshed blandt borgerne.

Det er på mange måder forståeligt, at mennesker på tværs af 
Europa oplever et demokratisk underskud i EU. Systemet er ikke 
bygget til, at man skal øve indflydelse som national borger. Det 
kan ganske enkelt ikke lade sig gøre i et system, der er til for 
500 millioner mennesker. I et område, som hverken har et fælles 
sprog, en fælles europæisk offentlighed eller en fælles forståelse 
for, hvordan det gode samfund bør se ud. Her har det nationale 
niveau den klare fordel, at det omfatter færre mennesker og byg-
ger på erfaringer, der er udviklet gennem mange år.

Dette var blot en af grundene til, at Storbritannien i juni 2016 
besluttede at melde sig ud af EU. Uanset hvad man mener om 
grundlaget for afstemningen, må man acceptere, at briterne har 
truffet et valg. Man kan diskutere kampagnens oplysningsni-
veau, men at benægte det rimelige i flertallets afgørelse er ude-
mokratisk. Vi er nødt til at erkende, at der har været en utilfreds-
hed med det politiske system og en særlig kritisk indstilling til 
EU og globaliseringen, som har fået briterne til at stemme sig ud 
af samarbejdet.

Spørgsmålet er, om det skyldes særlige forhold i Storbritannien, 
eller om det er den samme utilfredshed, vi ser i andre lande. Må-
linger viser, at store dele af europæerne mener, at EU har hånd-
teret de mange kriser dårligt. Ifølge PewResearch er det ikke 
briterne, der har været mest utilfredse med EU’s håndtering af 
flygtningekrisen. Her er der langt større utilfredshed i Græken-
land og Ungarn. Briterne er heller ikke de mest utilfredse, når 
det kommer til de økonomiske forhold. Der er således flere mod-
standere af EU’s håndtering af økonomien i Frankrig. Det eneste 
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sted, hvor Storbritannien skiller sig ud, er på en indædt mod-
stand mod en stadig tættere union. 

 
Hvad skal der ske med EU?
De grundlæggende spørgsmål om den europæiske union er ble-
vet højaktuelle samfundsspørgsmål. Hvad er formålet med EU? 
Hvad er det, vi gerne vil have ud af samarbejdet? Hvilke beslut-
ninger vil vi overlade til fællesskabet? 

Med Storbritanniens exit er vi nødt til at gå grundlaget for det 
europæiske samarbejde efter i sømmene. Vi skal ikke bare for-
holde os til den store utilfredshed med EU, men også med de 
store linjer i europæisk politik. Vi er nødt til at genoverveje 
grundlaget for samarbejdet for at finde ud af, hvor og hvordan 
det er kørt af sporet. Helt derud hvor store befolkningsgrupper 
og mindst ét medlemsland ikke vil være med længere. Hvis EU 
skal reddes, kræver det, at vi former et  samarbejde, der er egnet 
til at skabe opbakning i befolkningen. Det er ikke nok at skabe 
rammerne fra toppen – indflydelsen på rammerne må i sagens 
natur komme nedefra. 
 
Med valget af Donald Trump i USA er vi også nødt til at diskute-
re, hvilken rolle EU skal spille fremover. Det er ikke længere mu-
ligt at ligge i slipstrømmen fra den enerådende supermagt. Som 
europæere kan vi ikke ignorere, at EU nu er den største spiller på 
verdenskortet, der har ambitioner for den grønne omstilling, for 
menneskerettigheder, for frihandel og mange andre områder. 

I sidste ende handler det hele om, hvorvidt vi skal bevare ursup-
pen, som den er, om den skal drænes helt, eller om vi skal forsøge 
at ændre forholdene i den, så vi netop sikrer fremgang og social 
stabilitet og skærmer os mod udviklingen af monstre.
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HVAD SKER DER, NÅR 
ARBEJDSTAGERE OG VIRKSOMHEDER 

BEVÆGER SIG FRIT?

Af Eva Milsted Enoksen, 
analytiker i DEO

I september 2014 beskrev de danske medier, hvordan 200 por-
tugisiske metroarbejdere boede under uhumske og ulovlige for-
hold i Rødovre. I et senere interview med byens borgmester, Erik 
Nielsen, kaldte han forholdene uværdige for Danmark. Metroar-
bejderne var udstationerede af det irske selskab ICDS, der var en 
af underleverandørerne i metrobyggeriet. 

Det var hverken første eller sidste gang, at det danske metro-
byggeri var genstand for beskyldninger om ulovlige forhold og 
social dumping. Sagen med de portugisiske metroarbejdere illu-
strerede blot nogle af de negative konsekvenser ved den fri bevæ-
gelighed på arbejdsmarkedet. Ikke mindst vanskeligheden ved 
at kontrollere de mange udenlandske underleverandører, der ar-
bejder på blandt andet danske byggeprojekter. 

Det europæiske arbejdsmarked har været genstand for omfat-
tende debat og stigende kritik de senere år. En af hovedårsagerne 
til Brexit var utilfredshed hos visse grupper i Storbritannien, der 
oplevede, at deres løn og jobsikkerhed blev presset af vandrende 
arbejdskraft – særligt fra Østeuropa. Også i andre EU-lande har 
debatten om fordele og ulemper ved den fri bevægelighed været 
på dagsordenen. Befolkningen vil have adgang til arbejde med 
en løn, der er til at leve af. Det har der i mange lande været man-
gel på siden den  økonomiske krise. 
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Arbejdskraft og tjenesteydelser
Der er forskellige problemstillinger i forhold til den fri bevæge-
lighed, alt efter om man taler om arbejdskraft eller tjenesteydel-
ser. Fri bevægelighed for arbejdskraft handler først og fremmest 
om retten til arbejde i et hvilket som helst land i EU. Den bruges 
oftest af enkeltpersoner, der søger arbejde i andre EU-lande, og 
den giver dem en række rettigheder, som de kan tage med sig, 
uanset hvilket land de kommer fra. Den har samtidig betydning 
for, hvilke sociale ydelser man har ret til, og hvornår man har 
mulighed for familiesammenføring. Det har vi blandt andet set 
med en række afgørelser fra EU-Domstolen, hvor den fri bevæ-
gelighed for arbejdskraft har trumfet Danmarks retsforbehold.  

Fri bevægelighed for tjenesteydelser handler primært om virk-
somheders ret til at etablere sig og udbyde service i alle EU-lan-
de. Det betyder, at en hvilken som helst virksomhed fra et andet 
EU-land har ret til at slå sig ned i Danmark. Det er under den 
fri bevægelighed for tjenesteydelser, at vi har set en stor stigning 
i antallet af udstationeringer de senere år. Udstationering bety-
der konkret, at en virksomhed kan sende en medarbejder til et 
andet land i en periode, og at denne stadig er dækket at social-
sikring og løn fra hjemlandet. 

Fri bevægelighed for arbejdskraft og tjenesteydelser er sammen 
med de andre friheder helt grundlæggende for det indre mar-
ked. Den har forrang for national lovgivning og direkte virk-
ning i medlemslandene. Selvom arbejdsmarkedspolitik som 
udgangspunkt er et anliggende for nationalstaterne, må de altså 
ikke vedtage lovgivning, der begrænser den fri bevægelighed. 
Det betyder også, at medlemslandene ikke behøver vedtage nye 
love om fri bevægelighed, for at de gælder i national lovgivning. 
De er traktatfæstet og gælder derfor, uanset hvordan den natio-
nale lovgivning ellers ser ud. 
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Forskel på tal og virkelighed
Når den fri bevægelighed på beskæftigelsesområdet møder stor 
kritik, skyldes det blandt andet, at den kan føre til løntrykkeri og 
social dumping. Det var også en tilbagevendende diskussion un-
der DEO’s folkehøringer, hvor mange oplevede, at den fri bevæ-
gelighed kun er til fordel for virksomheder og ikke for arbejds-
tagere. Ruth Villadsen havde følgende indspark til debatten:

»Jeg synes, at det er et problem, at der er så 
stor forskel på fakta og folks opfattelse af, 
hvad der sker i EU. Folk oplever én ting, og 
eksperter og politikere fortæller os noget helt 
andet. Hvad er virkeligheden, når det kommer 
til den fri bevægelighed for arbejdskraft? Og 
hvis der er et problem, hvad gør man så ved 
det? Vi mangler simpelthen oplysning.«

Ruth Villadsen, 
Sagsbehandler inden for landmåling, Sorø

Vi sendte spørgsmålet videre til lektor ved Aalborg Universitet, 
Trine Lund Thomsen, som har forsket i vandrende arbejdskraft 
i Europa. Herunder betydningen af arbejdsmigration fra Øst-
europa på det danske arbejdsmarked. Hun bekræfter, at det kan 
være vanskeligt at danne sig et overblik over betydningen af den 
fri bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser ud fra de 
tal, der laves på området.

»Der er ofte bestemte interesser på spil, når man måler effekten 
af den fri bevægelighed. Opgørelser fra arbejdsgiverorganisati-
oner og fagforeninger vil næsten altid have forskellige formål, 
og man vil derfor udvælge sine data forskelligt. Der er også stor 
forskel på, hvorvidt man alene måler på arbejdskraftens fri be-
vægelighed, eller om opgørelserne også indeholder tal for ud-
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stationering. Der er ingen standard for, hvordan man laver må-
lingerne – heller ikke i Eurostat, som er EU’s statistikkontor i 
Luxembourg. Derfor kan det være meget vanskeligt at komme 
med endegyldige sandheder om fordele og ulemper ved den fri 
bevægelighed på beskæftigelsesområdet. Der er desuden stor 
forskel mellem brancher og medlemslande.«

Svært at definere minimumsløn
Der er dog også andre årsager til, at tal og personlige oplevel-
ser kan virke meget forskellige. For det første taler folk ofte om 
arbejdskraftens fri bevægelighed, når de diskuterer social dum-
ping. Men som tidligere beskrevet er der stor forskel på fri bevæ-
gelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser. Ved førstnævnte er 
problemerne med dårlige løn- og arbejdsvilkår meget begrænse-
de. De er derimod meget udtalte i forbindelse med udstationerin-
ger af eksempelvis polske arbejdere i den danske byggebranche. 

De polske arbejdere er officielt ansat i Polen og dermed skatte-
pligtige og dækket af polske socialsikringer. Udstationerede skal 
dog ifølge EU’s regler være omfattet af værtslandets regler i for-
hold til minimumsløn og arbejdsmiljø. 

Definitionen af minimumsløn har dog skabt problemer i nogle 
medlemslande. Blandt andet i Danmark og Sverige, hvor man 
ikke har en lovpligtig mindsteløn. Her er løn- og arbejdsvilkår 
i høj grad et resultat af aftaler mellem arbejdsmarkedets parter 
– den såkaldte nordiske arbejdsmarkedsmodel. Den kom ge-
valdigt under pres i 2007 efter en afgørelse fra EU-Domstolen i 
en sag mellem den lettiske virksomhed Laval u Partneri og det 
svenske byggearbejderforbund. 

Domstolen gjorde det klart, at virksomhedens ret til at levere 
tjenesteydelser i Sverige trumfede fagforeningernes ret til at 
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foretage kollektive kampskridt. Blandt andet med det formål at 
sikre overenskomstløn til de udstationerede arbejdere. 

Afgørelsen havde, sammen med en række andre domme i 2007 
og 2008, også konsekvenser for det danske arbejdsmarked. 
Den betød nemlig, at fagbevægelsen ikke kunne kræve over-
enskomstmæssig løn, når udenlandske virksomheder leverede 
tjenesteydelser i Danmark. Siden har man forsøgt at løse pro-
blemet med en dansk udstationeringslov. Der er fortsat intet 
lovmæssigt krav om overenskomstløn i Danmark, men loven 
har dog givet mulighed for at foretage kollektive kampskridt 
over for virksomheder, der ikke overholder overenskomsten. 

Politiske løsninger på problemerne 
Spørgsmålet er, hvor langt politikerne skal gå i forhold til at 
blande sig i forhold, der i Danmark varetages af fagbevægelsen 
og arbejdsgiverne. Det var også et gentagende tema på DEO’s 
folkehøringer, hvor Ruth Eiersted eksempelvis havde følgende 
kommentar: 

»Hvis arbejdsmarkedets parter ikke kan finde ud 
af i fællesskab at forhindre social dumping, må 
politikerne træde til. Det bør være muligt at lave 
nogle fælles regler i EU, som sikrer, at de enkelte 
medlemslande kan forhindre social dumping. 
Lønnen skal ikke ned i de højtlønnede lande. Den 
skal derimod gradvist stige i lavtlønslandene og 
dermed skabe muligheder for velfærdssamfund 
som i de nordeuropæiske lande.«

Rut Bauer Eiersted, 
pensioneret gymnasielærer og gymnasiekonsulent, 

København
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Vi spurgte Trine Lund Thomsen, om det er muligt at finde fælles 
løsninger på det europæiske arbejdsmarked. Hun mener, at der 
er en række muligheder – men ingen nemme løsninger,

»En mulighed kunne være en europæisk mindsteløn, som ikke 
behøver være ens i alle medlemslande. Man kunne forestille sig 
en model, hvor lønnen bliver udregnet som en procentsats ud 
fra gennemsnitslønnen og leveomkostningerne i det pågælden-
de medlemsland. På den måde kunne reglerne for udregningen 
være ens i alle lande, uden at satserne behøvede at være det. Det 
ville dog langt fra være ukontroversielt, og de fleste danske fag-
forbund er meget imod en sådan ordning, da det kan være med 
til at trække lønnen ned i visse medlemslande og sektorer.«

Risikoen er, at en lovbestemt mindsteløn kan gøre det vanske-
ligt for fagforeninger at forhandle sig frem til bedre vilkår end 
den lovmæssige sats. Derudover vil et regelsæt for en europæisk 
mindsteløn være særdeles komplekst. Det vil ikke alene kræve 
en national forskel, men også en variation mellem forskellige fag 
og sektorer, der organiseres forskelligt i medlemslandene. Det 
kræver også, at landene kan blive enige om én arbejdsmarkeds-
model, hvilket i sig selv kan blive meget vanskeligt.

En europæisk lovbestemt mindsteløn ville også omfatte lan-
de med den nordiske model. Dermed ville løndannelsen i et 
vist omfang blive fjernet fra forhandlingsbordet hos arbejdsgi-
verorganisationer og fagbevægelse. Fordelen ville dog være, at 
EU-Domstolen ikke ville have mange andre valg end at aner-
kende den. Laval-dommen fokuserede netop på den manglende 
lovgivning om mindsteløn i Sverige. Den fastslog, at det svenske 
aftalesystem ikke giver tilstrækkelig klarhed over, hvad en uden-
landsk virksomhed skal betale i løn. En europæisk mindsteløn 
med et fælles system til udregning af løn ville næppe kunne an-
ses som en forhindring for den fri bevægelighed for tjenesteydel-
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ser. Det er også et af de områder, der ifølge det nuværende udsta-
tioneringsdirektiv kan stilles krav om. 

Almengørelse af overenskomster
En lovbestemt mindsteløn, der varierer mellem medlemslande-
ne, ville dog ikke nødvendigvis løse alle de problemer, der er 
forbundet med udstationering. En mindsteløn er netop et mi-
nimumsniveau for løn, som ikke nødvendigvis ligger på det 
niveau, der er standard for et område. Medmindre lønninger-
ne inden for en given branche blev helt harmoniseret på mini-
mumslønnen, ville udstationerede stadig risikere at få lavere løn 
end de lokale kolleger. Det kunne dog mindske lønpresset og 
skabe mere gennemsigtighed om reglerne. 

En mellemvej mellem den nuværende nordiske arbejdsmarkeds-
model og indførelsen af en lovbestemt mindsteløn kunne være 
en såkaldt almengørelse af overenskomster. Det er blevet indført 
i Norge, der på trods af manglende EU-medlemskab står med 
mange af de samme udfordringer med social dumping. Mo-
dellen går i korte træk ud på, at en overenskomst bliver tillagt 
almengyldig virkning. Dermed omfatter den alle arbejdstagere 
inden for overenskomstens gyldighedsområde, uanset om ar-
bejdsgiverne har tiltrådt overenskomsten. Det system foreslås af 
mange som et effektivt redskab til bekæmpelse af lønpres og so-
cial dumping i Danmark.

Det er dog de færreste danske fagforbund, der går ind for den 
model. De frygter blandt andet, at det vil mindske lønmodtager-
nes interesse i at være organiserede i fagforeninger. Det vil heller 
ikke nødvendigvis skabe mere økonomisk lighed i EU at indføre 
denne model i Danmark. Almengørelse af overenskomster kun-
ne dog tages i brug, uden at det krævede enighed på EU-plan. 
Desuden ville EU-Domstolen sandsynligvis anerkende det.  
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Andre handlemuligheder
Mange af indsatserne til bekæmpelse af social dumping begræn-
ses dog af EU’s regler om den fri bevægelighed. Det gælder for 
eksempel krav om dansk overenskomstløn til alle, der arbejder 
i Danmark, uanset hvor ansættelsen formelt er registreret, eller 
krav til skattebetaling for virksomheder, der opererer på dansk 
jord. Det ville fjerne en del af de fordele, som udenlandske virk-
somheder har ved at udstationere medarbejdere i andre EU-lan-
de, men ville naturligvis også begrænse mobiliteten på det euro-
pæiske arbejdsmarked. Noget EU-Kommissionen for alt i verden 
ikke ønsker. 

Der er dog også en række handlemuligheder inden for de gæl-
dende regler. I Danmark kunne man for eksempel indføre obli-
gatoriske krav om løn- og arbejdsforhold i alle offentlige udbud. 
Man kunne også skærpe kontrolindsatser over for virksomheder 
for at sikre, at de overholder den gældende lovgivning. 

Blandt andet kunne man stille større krav til registrering i det 
danske RUT-register, hvor udenlandske virksomheder i forve-
jen skal registrere sig, når de udstationerer medarbejdere i Dan-
mark. Dermed kunne man give både arbejdstilsyn og de faglige 
organisationer bedre muligheder for at kontrollere de virksom-
heder, der opererer i Danmark. Endelig kunne man stille skær-
pede krav til ny EU-lovgivning, så det bliver lovligt for medlems-
lande og kommuner at stille krav om kædeansvar i offentlige 
udbud og krav om overholdelse af lokalaftaler. 

En lang række øst- og sydeuropæiske lande ville dog sandsynlig-
vis være imod, hvis det begrænser deres virksomheders mulig-
heder for at udbyde tjenesteydelser i andre EU-lande. Derudover 
vil alle tiltag, der kan tolkes som en begrænsning af den fri be-
vægelighed, sandsynligvis blive underkendt af EU-Domstolen.
Desuden ville erhvervslivet formentlig modsætte sig, da det ikke 
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er i virksomhedernes interesse at begrænse muligheden for at 
indhente billig arbejdskraft fra andre EU-lande.

Ordentlige boliger til udstationerede 
Én ting er lønniveauet for arbejdstagere, der flytter eller bliver 
udstationerede for at arbejde i andre EU-lande. En anden er de 
forhold, de lever under i værtslandet. Som nævnt i begyndelsen 
af kapitlet har der været en række sager, hvor udstationerede ar-
bejdere har levet under kummerlige forhold i Danmark. Det er 
dog et generelt problem på tværs af EU-landene. På en af DEO’s 
folkehøringer havde Charlotte Eich derfor følgende kommentar:

»Jeg synes, at vi skal stille krav om, at 
arbejdsgiverne skal sikre ordentlige boliger til de 
arbejdstagere, som kommer fra andre EU-lande.«

Charlotte Eich, 
pensioneret fysioterapeut, Sorø

Trine Lund Thomsen er enig med Charlotte Eich i, at det er et om -
råde, der skal satses på, hvis man ønsker at gøre noget ved social 
dumping:

»Jeg mener bestemt, at det er muligt at stille krav til arbejdsgi-
verne om sikring af ordentlige boligforhold. Der er ikke noget 
til hinder for at indføje den slags rettigheder i et nyt udstatione-
ringsdirektiv. Men det kræver selvfølgelig, at medlemslandene 
kan blive enige om det. Der kan vise sig en udfordring i at få de 
traditionelle afsenderlande i Syd- og Østeuropa med på det, da 
det vil være deres virksomheder, der bliver pålagt en ekstra ud-
gift ved udstationering af medarbejdere.«

Ret til ordentlige boligforhold vil dog næppe løse problemet med 
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lønpres, men kunne måske være med til at mindske uligheden 
mellem udstationeret arbejdskraft og medarbejdere fra værts-
landet. Spørgsmålet er, om det kan lade sig gøre. Som tidligere 
beskrevet er det med de nuværende regler ikke muligt at kræve 
overenskomstløn for udstationerede arbejdstagere. Der er dog en 
række krav i EU’s udstationeringsdirektiv, der giver arbejdsta-
gerne bestemte rettigheder under udstationering. Det drejer sig 
ud over mindsteløn om arbejdstid / hviletid, antal feriedage med 
løn, betingelser for at stille vikarer til rådighed, beskyttelse af 
gravide samt børn og unge, ligebehandling, sikkerhed, sundhed 
og hygiejne. Disse områder skal alle være på niveau med værts-
landets. 

Nye regler om udstationering
EU-Kommissionen er på vej med et nyt udstationeringsdirek-
tiv, og et krav om ordentlige boligforhold ville være muligt at 
indskrive i den nye lovgivning. Det ville give udstationeret ar-
bejdskraft rettigheder i forhold til bolig, uanset hvor længe de 
er udsendt. Der er allerede medlemmer i EU-Parlamentet, der 
arbejder på at få den slags krav ind i det endelige direktiv. Det 
er dog usikkert, hvordan EU-Domstolen vil vurdere en sådan 
rettighed. Der er nemlig risiko for, at man vil bedømme det til at 
være forskelsbehandling og dermed diskrimination mod virk-
somhedens medarbejdere i hjemlandet, der ikke kan stille lig-
nende krav om bolig. 

Det nye udstationeringsdirektiv har ifølge EU-Kommissionen til 
hensigt at gøre noget ved social dumping. Udspillet hedder ”Lige 
løn for lige arbejde i samme land”. Det lægger blandt andet op 
til at ændre reglerne om mindsteløn, så de også omfatter løn-
tillæg og lignende ydelser. Det vil muligvis kunne afhjælpe en 
del af den lønforskel, som man ofte ser ved udstationering, alt 
efter hvordan udmøntningen ender med at blive. I direktivfor-
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slaget fra Kommissionen er der dog fjernet en formulering om, 
at lønbegrebet defineres i henhold til national praksis. Den for-
mulering gjorde det klart, at lønbegrebet kunne være forskelligt 
fra land til land, og at det var op til det enkelte medlemsland at 
definere, hvad der udgjorde lønnen. 

Uden denne formulering er faglige organisationer nervøse for, 
at man i praksis giver EU-Domstolen ret til at definere lønbegre-
bet i alle EU-lande, og at denne definition på den måde vil blive 
harmoniseret. Det kan vise sig at være et helt afgørende slag for 
den danske aftalemodel, hvor de kollektive overenskomster ikke 
blot handler om løn. Her indgår forhandlingen om lønniveau i 
en samlet pakke med en lang række andre rettigheder, som en 
lovbestemt mindsteløn sandsynligvis ikke ville tage højde for.

I forslaget til et nyt udstationeringsdirektiv har Kommissionen 
desuden medtaget en formulering, der giver mulighed for indfø-
relse af kædeansvar, så arbejdsklausuler i offentlige udbud også 
gælder underleverandører. Dette er dog ikke et krav, der gælder 
automatisk, medmindre medlemslandet selv vælger at indføre 
det. Desuden sætter det begrænsning på længden for udstatio-
neringer til maksimalt 24 måneder. Tanken er, at man ikke skal 
kunne bo i et andet EU-land i årevis uden at være omfattet af de 
løn- og arbejdsvilkår, der gælder for de nationale kolleger. En 
udstationering skal altid være midlertidig. 24 måneder er dog 
i forvejen lang tid at være midlertidigt udstationeret. Den nye 
regel vil derfor næppe have mere end symbolsk værdi, da langt 
størstedelen af udstationeringer i EU varer langt under et år. 

Hvad så nu?
På grund af den fri bevægelighed vil det næsten altid kunne 
betale sig for en virksomhed at hyre en underleverandør med 
udstationerede medarbejdere frem for at ansætte dansk arbejds-
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kraft. De udenlandske arbejdere ender ofte med lavere løn og 
dårligere arbejdsvilkår end deres danske kolleger. Dermed er 
lønkonkurrencen i EU en realitet. 

Kommissionen har erklæret, at der skal gøres noget ved social 
dumping på tværs af landegrænser. I en tid med stor utilfreds-
hed med EU og særligt den fri bevægelighed er det ganske for-
nuftigt. Der er dog mange begrænsninger ved de nuværende reg-
ler, som gør det vanskeligt at gøre noget reelt ved problemet. Der 
er til gengæld også muligheder, der kan tages i brug, hvis der er 
politisk vilje til det. 

I første omgang ville de foreslåede forbedringer i det nye udstati-
oneringsdirektiv nok have en begrænset virkning på de negative 
effekter af den fri bevægelighed på arbejdsmarkedet. Det kunne 
til gengæld starte en tiltrængt debat om fremtidens EU, og hvor-
dan fri bevægelighed kan bruges til at skabe velstand og tryghed 
for borgere og ikke fremstår som en hellig ko, der trumfer alle 
andre hensyn. 
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HVAD SKER DER, NÅR 
HANDEL BLIVER MERE OG ANDET 

END TOLD OG KVOTER?

Af Staffan Dahllöf, 
journalist og researcher ved DEO

Torsdag nat den 16. december 1773 gik  en gruppe handelsmænd, 
der kaldte sig Frihedens sønner om bord på tre skibe i den ame-
rikanske by Boston. Nogle af mændene var forklædt i  indianer-
kostumer. Gruppen var utilfreds med den britiske te-told, som 
de mente, var blevet trukket ned over hovedet på dem fra de bri-
tiske magthavere. Næste morgen var havnebassinet forvandlet 
til én stor kop te. Gruppen havde tømt indholdet af 342 kasser i 
vandet, og aktionen blev senere kendt som te-selskabet i Boston. 

Det håndfaste opgør med den britiske te-told blev optakt til den 
amerikanske uafhængighedskrig to år senere og tilblivelsen af 
USA i 1776. 250 år senere er rollefordelingen en anden. Storbri-
tannien, som dengang forsvarede sit kolonivælde med vold og 
told, er i dag stor fortaler for frihandel. Dagens USA med Donald 
Trump i spidsen vil til gengæld både rejse fysiske mure, indføre 
nye toldsatser og opsige eksisterende handelsaftaler.

Skiftende argumenter
De økonomiske lærebøger siger, at fri bevægelighed for varer, 
kapital, tjenesteydelser og mennesker giver øget velstand for alle. 
Det er også en grundtanke bag afviklingen af EU’s indre græn-
ser, og udgangspunkt for EU’s ønsker på globalt plan. Her mener 
man, at fri handel er godt for alle. Modstanden mod forskellige 
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handelsaftaler kan derfor kun være baseret på misforståelser el-
ler uvidenhed. Den modstand kan og må informeres væk, lyder 
konklusionen. 

Historien viser dog, at argumenterne har det med at skifte, alt 
efter aktørernes egne interesser og økonomiske udvikling. Ek-
sempelvis er Sydkorea i dag en højt industrialiseret økonomi og 
stor fortaler for frihandel. Landet opbyggede dog sin økonomi-
ske styrkeposition bag toldmure og stram handelsregulering. I 
EU og i Japan er landbruget beskyttet af told og støtteordninger, 
selvom man i andre henseender netop forsøger at begrænse den-
ne form for indgreb.

Handels- og investeringsaftaler er derfor også interessekampe 
mellem lande, hvor det handler om at beskytte eller udvide sin 
magt og indflydelse. Det viser sig blandt andet ved, at de aftaler, 
EU arbejder for, de senere år har skiftet karakter.

Nye tider – nye typer af aftaler
Told og afgifter spiller en stadigt mindre rolle som handelshin-
dringer set fra EU. Tjenesteydelser, investeringer og immateriel-
le rettigheder som patenter fylder derimod mere og mere i bille-
det. EU’s handelspolitik handler derfor i højere grad om at fjerne 
de såkaldte ikke toldrelaterede barrierer såsom statsstøtte, krav 
på lokal produktion samt miljø- og arbejdsretslige krav. Barrie-
rer, som der ifølge en opgørelse fra Dansk Industri er kommet 
mange flere af på globalt plan efter finanskrisen. 

Samtidigt har forsøgene på at skabe nye globale spilleregler for 
handel i verdenshandelsorganisationen WTO spillet fallit. De 
159 stater, som i 2001 deltog i en forhandlingsrunde i Doha i Qa-
tar, kunne ikke enes. Blandt andet fordi EU, USA og Indien næg-
tede at afvikle deres landbrugsstøtte. Det endelige sammenbrud 
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for Doha-runden i 2008 fik EU til at skifte strategi. Nu skulle 
der arbejdes på aftaler mellem grupper af lande og aftaler mel-
lem EU og enkelte modparter. I en rapport fra 2010 beskriver 
Kommissionen, hvordan den nye handelspolitik i en forandret 
verdensorden skal integreres i den overordnede vækststrategi 
Europa 2020. 

Resultatet af den nye handelspolitik er en række nye aftaler med 
hver deres mere eller mindre mundrette forkortelser. De mest 
kendte er TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) 
mellem EU og USA og Canada-aftalen CETA (Comprehensive 
Trade Agreement). Hertil kommer forkortelser som TiSA, GPA, 
ITA og EGA.

Derudover er der EU’s aftaler med enkelte lande som Singapore 
eller mindre grupper som Georgien, Moldova og Ukraine. De 
er mere eller mindre færdigforhandlede, men er stødt på mod-
stand i de endelige godkendelser. Hertil kommer 15 forhandlin-
ger, som er kørt helt fast, blandt andet med Indien, Rusland og 
Golf-staterne. Det samlede billede af EU’s nye handelspolitik er 
derfor ikke entydigt.

Nye spørgsmål i gamle konflikter
Usikkerheden er størst om TTIP-aftalen mellem EU og USA –
særligt efter det amerikanske præsidentskifte i 2017. Canada-
afta len CETA gik igennem på et hængende hår efter modstand 
fra den belgiske region Vallonien. Den er dog ikke trådt fuldt i 
kraft endnu, da den endelige belgiske ratificering mangler samt 
ratificering fra andre EU-lande.

Modstanden mod TTIP og CETA ligger på lige præcis de områ-
der, som adskiller den nye generation af aftaler fra de traditionel-
le frihandelsaftaler. Det drejer sig om betingelserne for investe-
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ringer, indflydelse på lovgivning og balancen mellem offentlige 
og  private serviceydelser. De spørgsmål har også præget interes-
sen på DEO’s folkehøringer om TTIP og CETA i efteråret 2016. 

Selvom aftalerne og spørgsmålene er nye, så er problemstillingen 
velkendt. MAI – en aftale om investeringer mellem industrilan-
dene i OECD - blev standset i 1998 efter protester imod særligt 
gunstige vilkår for multinationale selskaber. 
 I 2012 blev ACTA – en aftale imod forfalskninger og for 
styrkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder – stemt ned i 
EU-Parlamentet. Årsagen var dels en mistanke om, at aftalen 
ville regulere internettet. Derudover var indholdet blevet holdt 
hemmeligt, indtil det hele var færdigforhandlet. 
 Kritikken af MAI og ACTA lød, at erhvervsinteresser ville 
tilsidesætte demokratiske beslutninger. Det samme har været 
bundlinjen i kritikken af CETA og TTIP.

Reguleringssamarbejde eller udvidet høring
Et andet stort stridsspørgsmål er, hvordan handels- og investe-
ringsaftalerne vil påvirke love og reguleringer om for eksempel 
miljø og arbejdsmarked. Seks store europæiske erhvervsorgani-
sationer udtalte i 2014, at en TTIP-aftale vil få stor betydning på 
det lovgivningsmæssige område. Fremover ville erhvervslivet i 
en tidlig fase få besked om – og kunne reagere på – foreslåede 
lovændringer. 

Formålet er, at de skal kunne afværge ”unødvendige handels-
hindringer”. Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC har 
kaldt det for en ”surrealistisk institutionalisering af lobbyisme”. 
Kommissionen mener, at der kun er tale om en slags udvidet 
høring af interesserede parter, som på ingen måde vil sætte lov-
giverne til side eller svække beskyttelsen af forbrugere og mil-
jøet. 
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De kontroversielle særdomstole
Den største kritik af CETA og TTIP har dog været rettet imod de 
såkaldte ISDS-særdomstole (Investment-to-State Dispute Settle-
ment). Det er et system, hvor virksomheder kan kræve kompen-
sation på baggrund af politiske beslutninger i de lande, de har 
investeret i. For eksempel hvis de mener, at det vil forringe vær-
dien af deres investeringer, eller hvis de mistænker de nationale 
domstole for at dømme til fordel for landets egne virksomheder. 

Et ofte fremhævet eksempel er tobaksfabrikanten Phillip Morris’ 
forsøg på at kræve erstatning fra Australien for krav om neutrale 
cigaretpakker uden varemærke. Et andet eksempel er det svenske 
energiselskab Vattenfalls krav om erstatning for tabte investerin-
ger efter den tyske beslutning om at afvikle atomkraft i 2011. 

Disse og andre eksempler har rejst spørgsmål om særdomsto-
lenes berettigelse. Det var også et vigtigt debatpunkt på DEO’s 
folkehøringer. Blandt andet havde Max Lord følgende spørgsmål 
om nødvendigheden af ISDS-ordninger:

»Hvorfor er der brug for særdomstole, som 
primært har været brugt til handelsaftaler 
med u-lande, når der indgås aftaler mellem 
velfungerende demokratier med ordentlige 
retssystemer? Det virker overflødigt.«

Max Lord, pensionist, Frederiksberg

Vi sendte spørgsmålet videre til Jens Ladefoged Mortensen, som 
er lektor i statskundskab ved Københavns Universitet med EU’s 
handelspolitik som forskningsområde. Han svarede således:

»Selv demokratiske lande – og måske især dem – kan mistæn-
kes for at snyde på vægtskålen, favorisere egne industrier, give 
statsstøtte, opstille skjulte barrierer og agere som økonomiske 



34

nationalister. De små og svage stater skal derfor have garantier 
for, at de store overholder, hvad de har lovet. Investorer frygter 
det samme,« siger han med tilføjelsen, at det også er et spørgs-
mål om tillid. »Hvis der er tillid til et retssystem eller et politisk 
system, er det overflødigt. Danmark bliver helt sikkert anset som 
et land med et ordentligt retssystem, men det er ikke det billede, 
der tegner sig over alt. Så hvis man skal opfylde det, der faktisk 
står i Lissabon-traktaten, det vil sige en fælles investeringspoli-
tik i EU, så er der nødt til at være en fælles ramme for investe-
ringsaftaler. Ellers skal det afsnit ud af traktaten,« vurderer Jens 
Ladefoged Mortensen.
 
Han peger på et overset område i de omdiskuterede aftaler:
»Beklageligvis sætter ingen af investeringsaftalerne restriktioner 
på, hvad der er ”fair play” for staterne, altså skjult statsstøtte i 
form af særlige skattefordele. Det er det virkelige kapløb mod 
bunden. I hele debatten om TTIP er det underligt nok aldrig ble-
vet nævnt – hverken af tilhængere eller kritikere. Det burde man 
begynde at tale om.«

ISDS gælder kun den ene vej
Spørgsmålet er, om særdomstolene er udtryk for en grundlæg-
gende ubalance mellem investorer og stater. Det mente i hvert 
fald en anden deltager på en af DEO’s folkehøringer, Amalie 
Holst Madsen. Hun stillede derfor følgende spørgsmål:

»Hvordan kan det være, at ISDS-mekanismen 
kun gælder for virksomheder? Hvis en 
virksomhed lover en nation en investering, 
der vil skabe mange arbejdspladser, men så 
flytter produktionen til udlandet, har staten 
jo ingen mulighed at få kompensation?«

Amalie Holst Madsen, 
bachelorstuderende i internationale studier, København NV
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Vi sendte det videre til Jens Ladefoged Mortensen, som mener, at 
det er et interessant og højaktuelt emne.

»Det er netop Donalds Trumps dagsorden med straftold ved 
virksomheders udflytning eller skattefordele, når virksomheder 
vælger at blive i landet. Det er dog stærkt omdiskuteret, om det 
overhovedet får den ønskede virkning i forhold til at beholde el-
ler skabe jobs. Udenlandske investorer vil se det som en ekstra 
risiko ved investering i landet og kan derfor søge mod de lande, 
der ikke kræver kompensation. Det kan kun virke, hvis der er 
tale om et meget attraktivt investeringsland. For et lille land ville 
det derimod være risikabelt,« siger han. 

Vi stillede samme spørgsmål til Peter Bay Kirkegaard, der er 
chefkonsulent ved Dansk Industri, og som har deltaget på to af 
DEO’s folkehøringer. Han mener dog ikke, at problemstillingen 
er relevant.

»Man skal jo lide et tab for at kunne få erstatning, og i den skit-
serede situation kan stater vel ikke siges at lide et tab. De får blot 
ikke de skatteindtægter, de tidligere fik,« siger han.

Handelsaftaler som suverænitetsafgivelse
ISDS- og ICS-mekanismerne vil, ifølge Kommissionen, ikke kun -
ne lave om på politiske beslutninger i de enkelte lande. Kritikere 
hævder dog, at de kan have en afkølende effekt på politiske ind-
greb. Myndigheder og lovgivere vil sandsynligvis tænke sig om 
en ekstra gang, hvis beslutninger kan udløse krav om milliard-
erstatninger.

Et nærliggende spørgsmål i dansk sammenhæng er, om regerin-
gen og folketinget overhovedet har lov til at give private inve-
storer indflydelse på denne måde. Det undrede Hella Tvermoes 
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sig over til en af DEO’s folkehøringer, hvor hun derfor stillede 
følgende spørgsmål:

»Er det ikke suverænitetsafgivelse, at en stat 
på forhånd nærmest automatisk accepterer, 
at et andet lands selskaber kan have krav 
på økonomisk erstatning? Og skal det i 
så fald ikke vedtages med Grundlovens 
paragraf 20 (om afgivelse af suverænitet) 
– eventuelt ved en folkeafstemning?«

Hella Tvermoes, 
voksenunderviser, Snekkersten

Det mener den uafhængige advokat Georg Lett, at der kan være 
noget om. I et notat til det kritiske TTIP-netværk giver han sit 
bud på et svar på spørgsmålet. 

Han påpeger, at Folketinget ikke tidligere har afgivet kompeten-
ce til EU i forhold til at binde Danmark til at være part i en vold-
gift med en privat investor. Det kræver ifølge Grundlovens pa-
ragraf 20 et folketingsflertal på 5 ud 6 eller en folkeafstemning, 
vurderer Georg Lett.

Den konklusion er Justitsministeriet og Udenrigsministeriet 
blevet bedt om at kommentere i Folketingets Europa-udvalg. 
Ifølge Justitsministeriet er der dog ikke tale om suverænitetsaf-
givelse i grundlovens forstand, fordi en investors krav vil være 
rettet mod den danske stat og ikke vil have en direkte virkning 
for borgerne. 
 
Det er et åbenlyst fejlræsonnement, mener Georg Lett: »I tilfælde 
af en kendelse fra en voldgiftsret kan den vindende part gå di-
rekte til fogedretten for at få inddrevet sine krav. Det er en direk-
te virkning. Jeg mener rent ud sagt, at ministeriets svar er dårligt 

»Er der nogen mulighed i CETA og TTIP for at bremse varer fra Canada 
og USA? For eksempel hvis man i Danmark vurderer, at der er en risiko for 
sundhed og miljø, selvom de på papiret lever op til gældende EU-standar-
der? Der er jo i EU brugt ”kattelemme” i sager på det indre marked. Blandt 
andet hvor Danmark har gjort et spansk kosmetikprodukt ulovligt, selvom 
det var lovligt i Spanien.«
Leif Rørbæk, København
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håndværk. Man skulle enten have svaret kort, at man ikke er 
enig, og ellers skulle man være gået ind i en grundig juridisk ar-
gumentation,« siger han.
 
Når Folketinget i foråret 2017 bliver bedt om at ratificere CETA-
aftalen, vil det være uden de omdiskuterede særdomstole. Den 
del af CETA-aftalen har Ministerrådet ikke godkendt endnu, 
fordi Belgien betingede sig, at man først ville høre EU-Domsto-
lens vurdering, inden man godkendte hele aftalen. CETA-afta-
lens mest kontroversielle del forsvinder derfor ikke fra dagsor-
denen, fordi Folketinget og alle andre parlamenter i EU-landene 
ikke er blevet bedt om at ratificere den del endnu.

Kan man afvise varer fra en frihandelspartner?
Muligheden for at opretholde og sågar forstærke miljølovgiv-
ning var et tilbagevendende spørgsmål på DEO’s folkehøringer. 
Leif Rørbæk var en af de deltagere, der var interesseret i, hvor-
dan reglerne blev med de nye aftaler. Han stillede derfor følgen-
de spørgsmål:

»Er der nogen mulighed i CETA og TTIP 
for at bremse varer fra Canada og USA? For 
eksempel hvis man i Danmark vurderer, at der 
er en risiko for sundhed og miljø, selvom de på 
papiret lever op til gældende EU-standarder? 
Der er jo i EU brugt ”kattelemme” i sager 
på det indre marked. Blandt andet hvor 
Danmark har gjort et spansk kosmetikprodukt 
ulovligt, selvom det var lovligt i Spanien.«

Leif Rørbæk, København

Vi spurgte Jens Ladefoged Mortensen, som skelner mellem 
CETA og TTIP-aftalen i sit svar:
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»EU’s forsigtighedsprincip gælder stadigvæk, og hvis der skulle 
komme en konflikt, må Danmark tage en skarpere dansk risi-
kovurdering til efterprøvning hos EU-Domstolen. For eksempel 
hvis Kommissionen eller et medlemsland klager, eller i WTO 
hvis samhandelspartneren klager over et dansk forbud.«
 
Der er dog generelle garantier i CETA, der sikrer retten til at re-
gulere, siger han, men tilføjer:

»Forsigtighedsprincippet vil heller ikke blive tilsidesat i EU’s ud-
spil til TTIP. Vi ved bare ikke, hvad USA’s udspil er. Men lække-
de forhandlingsdokumenter fra Greenpeace indikerede, at USA 
ikke var imødekommende over for forsigtighedsprincippet. Det 
blev dog aldrig færdigforhandlet og bliver det næppe nogensin-
de,« vurderer Jens Ladefoged Mortensen.

Her kan det tilføjes, at aktører, som er de varmeste fortalere for 
et reguleringssamarbejde, i forvejen er aktive i de nuværende 
høringsprocesser om kommende EU-forslag. Det gælder blandt 
andet erhvervsorganisationen Business Europe og landbrugsor-
ganisationen Copa-Cogeca. 

Stilstand og skraldenøgler
Et yderligere stridsspørgsmål i diskussionen om CETA og TTIP 
er balancen mellem service i offentligt og privat regi. Offentli-
ge opgaver skal ikke kunne føres tilbage i statsligt, regionalt el-
ler kommunalt regi, men skal sættes i stilstand, hvis de først er 
blevet privatiserede eller udliciterede. Fremtidige beslutninger 
om offentlig service må kun gå i én retning i kraft af en såkaldt 
skraldenøgle-klausul. Den er opkaldt efter et værktøj, som kun 
virker den ene vej, nemlig ved at løsne, men ikke kan bruges til 
at stramme en møtrik. De to principper er nedfældet i CETA-, 
TTIP- og TiSA-aftalen. De tre aftaler har dog en lidt forskellig 
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tilgang til omfang og gennemførelse af stilstand og skralde-
nøgle-klausulerne. Her bliver definitionerne vigtige.

Ifølge Kommissionen vil der i de tre aftaler ikke kunne stilles 
krav til liberalisering af i forvejen offentlige serviceydelser, som 
betales over skatten. Det vil sige social- og sundhedsydelser, un-
dervisning, vandforsyning og vandrensning. Det er til gengæld 
bevidst uklart med de ydelser, som delvist finansieres privat ved 
egenbetaling eller over private forsikringer. Kommissionens chef-
forhandler i TTIP, Ignacio Garcia Bencero har tidligere over for 
magasinet NOTAT forklaret, at den usikkerhed ikke er tilfæl-
dig:
 
»Det har vi bevidst undladt at definere i de seneste 20 år. På den 
måde beholder vi en bred margin til fortolkning og dermed mu-
lighed for at holde offentlig service uden for aftalen.«

På spørgsmålet, om hvordan tilhængere og modstandere af libe-
ralisering så kan forstå, hvad TTIP-aftalen indebærer, lød Ben-
ceros svar:

»EU har udelukket offentlig service fra alle tidligere serviceafta-
ler. Sådan vil det også være i fremtiden. Interesserede bør se på 
det mandat, vi har fået af Ministerrådet, og se på Traktaten, som 
har en klar rettesnor i protokollen om serviceydelser af almen 
interesse. (…) For at forstå detaljerne bliver interessenterne nødt 
til at vente, til forhandlingerne er overståede.«

Markedsadgang og nationale forbehold
En yderligere komplikation er, at områder, som udenlandske 
virksomheder kan byde ind på, og som åbnes for ”markedsad-
gang”, kan udstyres med ”nationale forbehold”. Det indebærer, 
at staten har ret til at særbehandle nationale virksomheder. For 
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eksempel ved at stille krav til bopæl, nationale eksamensbeviser 
eller nationale overenskomster.

Den slags favoriserende særbehandling er kun tilladt i TTIP og 
TiSA, hvis det er aftalt på forhånd. På forhandlersprog hedder 
det, at man opfører områderne på en negativliste. I første om-
gang er der kun markedsadgang for udenlandske virksomheder, 
hvis det er aftalt på forhånd. Det kalder man, at opføre områder-
ne på en positivliste.

I CETA-aftalen skal både nationale forbehold og begrænsninger 
af markedsadgang føres op på en negativliste fra begyndelsen. 
Det betyder, at ”bordet fanger”. Landene kan ikke efterfølgen-
de udelukke udenlandske virksomheder eller stille krav til dem, 
hvis det ikke er skrevet ind i aftalerne fra begyndelsen.

Lidt mere åbenhed
Lukketheden i forhandlingerne om EU’s handelsaftaler har igen-
nem årene mødt stor kritik. Kommissionen ser dog ud til at 
have taget ved lære. Den 454 sider lange CETA-aftale er nu til-
gængelig i sin helhed – dog først efter færdigforhandlingen. Det 
er også blevet muligt at læse EU-sidens udspil og konkrete afta-
leforslag på de enkelte områder i TTIP-aftalen.

Desuden har Kommissionen lavet en samlet hjemmeside for for-
skellige aftaletekster eller dele deraf kaldet ”Transparency in ac-
tion”. Her kan man blandt andet finde en omfattende liste over 
love og regler i de enkelte lande, som ikke er i overensstemmel-
se med forslaget til TiSA-aftalen. På forhandlersprog hedder det 
”non-conforming measures” eller reservationer. Det er områder, 
som ifølge landene ikke skal omfattes af en aftale, eller som vil 
kunne føre til konflikter mellem aftaleteksten og nationale love.
Man kan dog fortsat ikke se modparternes positioner og konso-
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liderede aftaletekster. Sidstnævnte er dokumentation for, hvad 
man foreløbigt er blevet enige om. De oplysninger kan til gen-
gæld findes helt eller delvist på Wikileaks om TiSA, Greenpea-
ce og Correctiv om TTIP og på Corporate Europe Observatory, 
hvor man finder kritiske analyser af de forskellige aftaler.

Opsummering: Når bevægeligheden bliver global
Handel er blevet til mere og andet end køb og salg af varer over 
landegrænser. Handel omfatter i øget grad tjenesteydelser og ka-
pitalbevægelser. Derfor opstår der et behov for nye spilleregler. 
Særligt for dem, der eksporterer tjenester, som er investorer, eller 
som vil tiltrække investorer. Dette er mere eller mindre den nye 
økonomiske virkelighed.

Magtbalancerne i verden er forandret. Gamle økonomier taber 
pusten, mens nye stormer frem, og de politiske tyngdepunkter 
forskyder sig. Ikke bare i forhold til økonomiske forhold, men 
også mere grundlæggende spørgsmål om politisk magt og for-
ståelsen af demokrati. Dette er mere eller mindre den nye ver-
densorden. 

På den måde får også handelspolitikken nye former. Nye mod-
sætninger opstår – ikke bare mellem forhandlingspartnere, men 
også internt i lande og regioner. De opstår mellem dem, som på 
den ene side har interesse i at udvide den fri bevægelighed, og 
dem, som på den anden side kommer til at betale prisen, for ek-
sempel ved udflytning af arbejdspladser. 

Hvad konflikterne ved CETA-, TTIP- og TiSA-aftalerne vil føre 
til, er i dag  næsten lige så svært at forudsige, som det i 1773 var 
muligt at spå om følgerne af den aktion i Boston, hvor en gruppe, 
udklædt som indianere, dumpede toldbelagt te i havnebassinet.
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HVAD SKER DER, NÅR KAPITALEN 
FLYDER FRIT OVER GRÆNSERNE?

Af Sarah Hyldahl Dieckmann, 
analytiker i DEO
 
»Bagstræberisk og usolidarisk.« Sådan lød ordene fra folketin-
gets talerstol, da den konservative formand Bendt Bendtsen i år 
2000 vurderede nej-sidens tilgang til afstemningen om dansk 
tilslutning til euroen. Fordelene ved at erstatte kronen med den 
nye møntfod var så mange, at de langt oversteg de ulemper, der 
kunne være forbundet med endegyldigt at opgive muligheden 
for at føre selvstændig valutapolitik. Det var i hvert fald konklu-
sionen fra ja-siden, der tog udgangspunkt i de gamle magtpar-
tier Socialdemokraterne, Venstre, Konservative og De Radikale. 

Stemmeoptællingen efter afstemningen godt et måned senere 
viste, at 53,2 procent af deltagerne havde sat kryds ved nej. Valg-
deltagelsen var på 87,6 procent – i EF/EU-regi kun overgået af 
afstemningen i 1972 om dansk indtrædelse i samarbejdet. I dag 
er opbakningen til at indgå i euro-samarbejdet noget mere lav-
mælt fra de gamle magtpartier. Finanskrisen og den efterfølgen-
de euro-krise har ikke hjulpet yderligere på sagen. I de lande, der 
tiltrådte eurozonen, er der i dag mange, der drømmer sig tilbage 
til tiden før euroens indførsel. Dengang det endnu var muligt 
at føre valutapolitik tilpasset det enkelte lands nationaløkonomi.

Et tættere økonomisk samarbejde
Euroen er et håndgribeligt eksempel på idealet for kapitalens fri 
bevægelighed. Det skal være nemt og sikkert at handle, arbejde 
og investere mellem EU-landene. Med en euro i hånden kan du 
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nemt købe varer i andre eurolande. Du er forbruger på et fælles 
europæisk marked. Her kan pengene frit strømme derhen, hvor 
man får mest for dem – uden vekselgebyrer og risiko ved svingen-
de valutakurser. Idéen bag denne frihed er, ligesom for arbejds-
kraft, varer og services, at fremme vækst og konkurrence evne i 
EU’s medlemslande. Idealet om kapitalens fri bevægelighed er 
derfor en grundsten i det økonomiske samarbejde i EU.

Fra starten af halvfjerdserne lavede EF forskellige forsøg på at 
begrænse valutaudsving. Først med slangesamarbejdet, hvor de 
europæiske valutaer svingede omkring den amerikanske dollar. 
Det blev i 1978/79 afløst af Det Europæiske Monetære System 
(EMS), der kredsede om ECU (European Currency Unit). En va-
lutaenhed beregnet på basis af de forskellige valutaer i EMS.
 
Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) blev vedtaget i 
1989 og siden integreret i Maastricht-traktaten. Sidenhen har 
samarbejdet fulgt to spor. Dels at indføre en fælles valuta i form 
af euroen, der nu er valuta for 19 medlemslande. Dels at samord-
ne den økonomiske politik for EU-landene. De to spor betrag-
tes i ØMU som to sider af samme sag, der bør foregå parallelt. 
I praksis halter det økonomiske samarbejde dog langt efter det 
monetære, der med euroens indførsel har nået sit endemål.

En fortsat friere kapital
Ønsket om at skabe vækst gennem kapitalens fri bevægelighed 
og det indre marked handler især om at fjerne regler og forskelle 
mellem lande – såkaldt ”negativ integration”. Den fri bevæge-
lighed for kapital blev lovmæssigt etableret i 1988 med et direk-
tiv, der gjorde det ulovligt at lægge begrænsninger på valuta-
handel og flytning af kapital mellem EU’s medlemslande. Med 
Maastricht-traktaten i 1992 blev det ligefrem traktatstridigt at 
hindre betalinger og kapitalbevægelser. Ikke blot mellem med-
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lemsstater, men også mellem EU-lande og lande uden for EU 
kaldet tredjelande. Et stort ønske for EU er nemlig, at euroen 
også bliver brugt uden for EU, så den står stærkt som internati-
onal valuta. 

Visse eksisterende begrænsninger på kapitalbevægelser til og fra 
tredjelande er dog fortsat tilladte, men målet er størst mulig fri-
hed. Det viser sig blandt andet ved, at det er væsentligt nemmere 
at fjerne begrænsninger end at indføre nye. Regulering kan fjer-
nes blot ved kvalificeret flertal i EU. Vil man derimod indføre 
nye eller genindføre tidligere begrænsninger, der bliver betrag-
tet som et ”tilbageskridt med hensyn til liberalisering af kapital-
bevægelser”, kræver det ifølge traktaten enstemmighed mellem 
alle EU-lande.

Redskaber til styring af samfundsøkonomien
I økonomisk teori skelner man mellem forskellige politiske red-
skaber, som nationale regeringer kan bruge til at påvirke sam-
fundsøkonomien. Der er dels finanspolitik i form af for eksem-
pel skattejusteringer eller offentlige investeringer. Derudover er 
der penge- og valutapolitik, der sætter rammerne for forbrug og 
investeringer. Dertil kommer erhvervs- og arbejdsmarkedspo-
litik, som blandt andet bliver brugt til at gøre et lands økonomi 
mere konkurrencedygtig.

Med ØMU’en blev nogle af de vanlige styringsredskaber i øko-
nomien enten overført fra nationalstater til EU-niveau eller helt 
ophævet. Man indførte for første gang nye fælles økonomiske 
regler og institutioner i EU – såkaldt ”positiv integration”. Blandt 
andet med loft over offentlige underskud og gæld for medlems-
staterne. Den Europæiske Centralbank blev desuden oprettet for 
at varetage eurozonens pengepolitik i samarbejde med eurolan-
denes nationale centralbanker. 
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Før euroens indførsel kunne medlemslande, der styrede lan-
dets valutakurs (i modsætning til en flydende valutakurs), bruge 
devaluering til at skubbe gang i økonomien. Devaluering øger 
efterspørgslen på landets varer, fordi de bliver billigere på det 
internationale marked. Dette redskab forsvandt med indførs-
len af euroen – i hvert fald i forhold til den interne samhandel 
mellem medlemslande. Devaluering er dog heller ikke muligt 
på euro-niveau. Dels fordi euroen er en flydende valutakurs, der 
alene bestemmes af efterspørgslen på det internationale valuta-
marked, og dels fordi ECB’s mandat er begrænset.

Centralbankens begrænsede mandat
Selvom eurolandene har overdraget magt til Den Europæiske 
Centralbank, er det med et smallere mandat og færre redskaber 
til at opfylde det end hos mange nationale centralbanker. ECB 
har et klart afgrænset mandat, der går ud på at skabe prissta-
bilitet i eurozonen. Prisstabilitet defineres som en inflation på 
lige under to procent. Idéen er, at en moderat inflation vil gøre 
virksomheder og privatpersoner mere tilbøjelige til at handle, 
når der er udsigt til stigende varepriser. Dermed sørger man for 
at holde forbruget og økonomien kørende. Hvor ECB kun har 
mandat til at skabe prisstabilitet, har den amerikanske central-
bank et ”dobbeltmandat”. Den skal ud over prisstabilitet også 
sikre maksimal beskæftigelse.

Et af de redskaber, ECB har gjort flittigt brug af siden finanskri-
sen, er rentesænkninger. Ved at sænke renten på udlån, så det 
bliver billigere at låne penge, kan centralbanken stimulere både 
investeringer og forbrug i et forsøg på at skabe vækst og arbejds-
pladser. Det vil i teorien også føre til prisstigninger og inflation.  
 
Et andet og mere kontroversielt redskab er såkaldte kvantitati-
ve lempelser – på engelsk quantative easing (QE). I januar 2015 
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lancerede ECB et omfattende opkøbsprogram af værdipapirer i 
eurozonen. Det skulle rette op på den truende deflation i form af 
faldende forbrugerpriser, der svækkede økonomien. Kvantitati-
ve lempelser indebærer helt grundlæggende, at Den Europæiske 
Centralbank skaber nye euro, som sendes ud i den europæiske 
økonomi. 

Da ECB’s mandat ikke giver mulighed for at sende pengene di-
rekte til landenes statskasser, bliver de i stedet sendt ind gen-
nem opkøb på finansmarkedet. Det får renterne til at falde, så 
det bliver billigere for både stater og virksomheder at låne penge. 
Dermed sætter man gang i forbrug og investeringer, så priserne 
stiger, og inflationen nærmer sig to procent. Siden 2015 har ECB 
hver måned sendt 60 milliarder nye euro ud i økonomien gen-
nem dette program.

Kritik af den lempelige pengepolitik 
Centralbankens pengepolitik har dog givet anledning til stor 
kritik. Nogle økonomer mener, at ECB ved at presse renten på 
statsgæld svækker regeringernes incitament til at lave reformer. 
For eksempel tiltag, der øger udbuddet af arbejdskraft og der-
med konkurrencen om jobs, som ifølge nogle økonomer er med 
til at skabe vækst på den lange bane.

Andre økonomer bakker op om behovet for at stimulere øko-
nomien, men er kritiske over for kvantitative lempelser. Ikke 
mindst da meget tyder på, at de nye penge primært forbliver i det 
finansielle system. Her stiger priserne på værdipapirer, men pen-
gene forplanter sig ikke i særlig grad til realøkonomien i form af 
udlån til forbrug og produktive investeringer. Den øgede pen-
gemængde gavner altså dem, der i forvejen har investeringer i 
for eksempel aktier og boligmarkedet i stedet for at skabe nye 
arbejdspladser og vækst i de produktive sektorer. 
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Det medfører yderligere en stigende ulighed, da folk uden in-
vesteringer ikke får særlig meget gavn af tiltaget. Nogle taler li-
gefrem om et generationstyveri, da yngre borgere generelt har 
langt færre investeringer i værdipapirer og bolig i forhold til de 
ældre generationer. Samtidig er arbejdsløsheden blandt unge – 
særligt i Sydeuropa – langt højere end for andre aldersgrupper. 
Her er der altså særligt brug for initiativer, der reelt skaber nye 
arbejdspladser.

Komplicerede regler på finansområdet
Et af problemerne op til finanskrisen var, at bankernes investe-
ringsmodeller efterhånden blev så komplicerede, at de ansatte 
i finansverdenen selv mistede overblikket. De indviklede syste-
mer gør det også ualmindeligt svært for almindelige borgere at 
finde hoved og hale i området – ikke mindst i forhold til lovgiv-
ning på EU-niveau. Meget af EU’s lovgivning har da også direkte 
betydning for danske bankkunder.

Blandt andet har realkreditselskaberne i Danmark hævet bi-
dragssatserne på realkreditlån betydeligt. Det er netop sket med 
henvisning til regler og krav fra EU og har skabt stor kritik af 
real kreditforeningerne og EU’s regulering. På DEO’s folkehø-
ring om fri bevægelighed for kapital havde Lars H. Nielsen der-
for denne kommentar:

»Finansverdenen og reguleringen af den er 
efterhånden blevet så kompliceret, at det er svært 
at blande sig i debatten som almindelig borger. 
Der er brug for offentlige midler til at kvalificere 
og engagere folk i den økonomiske debat.«

Lars H. Nielsen, 
medlem af Fair Bidragssats, København
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Meget tyder på, at Kommissionen de senere år selv har indset, 
at der er problemer i forhold til borgernes forståelse af EU’s fi-
nansregulering. Blandt andet har Kommissionen bevilget seks 
millioner euro til to europæiske interesseorganisationer, der ar-
bejder for borgerindflydelse på finansiel lovgivning. Det er dog 
kun en brøkdel af det anslåede beløb, som finanssektoren selv 
bruger på lobbyarbejde i Bruxelles. Corporate Europe Observa-
tory, der overvåger lobbyvirksomhed i EU, vurderer, at finans-
sektoren bruger 120 millioner euro om året på EU-lobbyisme og 
har 1700 ansatte til det.

Den fri bevægelighed og tabte skatteindtægter
Et andet emne, der var stor interesse for på DEO’s folkehørin-
ger, var skatteunddragelse som en konsekvens af den fri bevæge-
lighed for kapital. Med den seneste økonomiske krise begyndte 
mange EU-lande at føre sparepolitik. Den økonomiske nedtur 
betød færre skatteindtægter, og med EU’s loft over offentlig bud-
getunderskud og gæld var man nødt til at skære i de offentli-
ge budgetter. Det mindskede ikke ligefrem forargelsen over de 
senere afsløringer af skattesnyd i Luxembourg-lækagen fra 2014 
og Panama-papirerne fra 2016. De afslørede, hvordan multina-
tionale virksomheder systematisk undgår at betale skat – godt 
hjulpet på vej af revisionsselskaber, banker og stater, der giver 
fordelagtige skattevilkår. Kapitalens fri bevægelighed gør skat-
teminimering nemmere, og derfor blev skatteudfordringen også 
til en krise for hele EU’s legitimitet. Det skønnes, at EU-landene 
årligt går glip af op mod 1.000 milliarder euro i tabte skatteind-
tægter som følge af skatteunddragelse. 
 
Fri bevægelighed gør det nemmere og mindre omkostningsfuldt 
at lave selskaber og kapitaloverførsler, der udnytter landenes 
forskelle i skattelovgivning – både i og uden for EU. De senere 
år har der været flere eksempler på, at europæiske banker lige-
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frem rådgiver deres kunder i, hvordan de slipper for at betale 
skat. Det skaber også moralske dilemmaer for bankkunder, der 
som udgangspunkt ikke har interesse i skattespekulation. På en 
af DEO’s folkehøringer havde Knud Lauritsen, der ejer en virk-
somhed i Tarm, derfor følgende kommentar. 

»Måske vil min virksomhed også kunne spare 
på skatten gennem skattely. Men hvis vi alle 
undgår at betale skat, hvem skal så betale 
for den danske velfærd? Skal jeg som kunde 
lege politisk forbruger og true min revisor 
med at fyre ham, hvis han ikke lover at holde 
sig fra transnational skattetænkning?«

Knud Lauritsen, 
selvstændig erhvervsdrivende, Tarm 

Nye fronter på skatteområdet
Når skattetænkning foregår helt systematisk med assistance fra 
banker, revisionsvirksomheder og skattely-lande, bliver skatte-
unddragelse et konkurrenceparameter. Ikke blot mellem virk-
somheder, men også mellem lande, der kan lokke virksomhe-
der til sig med fordelagtige skatteaftaler. Det er hverken godt for 
konkurrencen mellem virksomheder eller for medlemsstater, 
der mister skatteindtægter. Knud Lauritsens pointe peger derfor 
på en mangel på effektiv regulering. 
 
EU har lanceret flere initiativer for at få skattekroner i statskas-
serne og pynte på EU’s omdømme i de europæiske befolkninger. 
Herunder et direktiv til bekæmpelse af skatteunddragelse. EU 
fokuserer især på gennemsigtighed via land-for-land-rappor-
tering og automatisk udveksling af oplysninger mellem skatte-
myndigheder. EU arbejder også med en sortliste over skattely -
lande, der gennem sanktioner skal tvinges til at samarbejde. Her 
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er udfordringen dog, at nogle af medlemslandene selv fungerer 
som skattely og derfor vil modsætte sig at komme på listen.

Grundlæggende er det en udfordring at sikre, at virksomheder 
betaler skat der, hvor de skaber deres værdier. Særligt når man 
har et indre marked baseret på et konkurrenceideal, hvor det 
principielt er acceptabelt, at landene konkurrerer på skattevil-
kår. På nuværende tidspunkt er det op til medlemsstaterne, hvor 
meget skat de vil opkræve. Både når det kommer til skattepro-
centen og skattegrundlaget – for eksempel hvilke udgifter, der 
giver fradrag. Forskellige regler i landene skaber derfor smuthul-
ler for skattespekulation. 

Mulighed for fælles regler
Forskellen på niveauet af indkomst- og selskabsskatter mellem 
forskellige medlemslande afspejler de meget forskellige vel-
færdsstatsmodeller inden for EU. En løsning kunne være at bli-
ve enige om ensartet beskatning af overførsler mellem selskaber 
inden for samme koncern placeret i forskellige lande. Dette er i 
dag en hyppigt brugt metode for virksomheder til at flytte deres 
profit til lande med lav skat. EU arbejder på at nå til enighed om 
en fælles metode til at opgøre virksomheders skattegrundlag. 
Også her er det dog svært at blive enige om reglerne, når nogle 
EU-lande tjener penge på at lokke virksomheder fra andre lande 
via gode skatteaftaler.

I 2016 slog Kommissionen fast, at Irland havde lavet en særlig 
skatteaftale med den globale IT-gigant Apple. Det er i strid med 
EU’s konkurrenceregler at give skattefordele til udvalgte virk-
somheder. I 2014 havde Apple således kun betalt 0,005 procent 
i effektiv selskabsskat. Irland er nu pålagt at opkræve knap 100 
milliarder kroner fra Apple i ubetalte skatter fra de sidste ti år. 
Irland afviser dog at opkræve pengene, da landet netop har slået 
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sig op som et attraktivt land at investere i på grund af fordelag-
tige skatteforhold. Kommissionen har siden meldt ud, at man vil 
se på flere multinationale selskaber i EU-lande, og at man allere-
de har udbedt sig oplysninger fra en række lande for at gennem-
gå deres skatteaftaler.
 
Et andet redskab, der igennem årene har været diskuteret, er be-
skatning af finansielle transaktioner – den såkaldte Tobin-skat. 
Den blev oprindeligt udtænkt til at forhindre valutaspekulation, 
men ses i dag også som en mulighed for at gøre skatteplanlæg-
ning dyrere og en måde at få den voksende finanssektor til at 
bidrage mere til statskasserne. EU-Kommissionen afviste i 2001 
at indføre en sådan beskatning, da man netop mente, at det var 
i strid med kapitalens fri bevægelighed samt flere andre trak-
tatsikrede principper. I 2011 foreslog Kommissionen imidlertid 
selv en skat på 0,1 procent på aktie- og obligationshandler. Dette 
blev dog ikke til noget på grund af modstand fra enkelte lande. 
Ti EU-lande arbejder dog videre på selv at indføre Tobin-skat.

 
Økonomien i EU
Et tredje tema, der gik igen på DEO’s folkehøringer, var spørgs-
målet om EU’s redskaber i forhold til at rette op på visse af lan-
denes dårlige økonomi i EU. For eksempel havde Jeppe Pedersen 
følgende kommentar og spørgsmål:

»Jeg er stor fortaler for det europæiske projekt, 
da jeg tror, at fremtiden ligger i samarbejde frem 
for isolationisme. Man skal ikke fornægte alt 
det gode, som EU gør, men der er nogle klare 
problemer, som skal løses. EU bliver fanget i, 
at landene tænker for meget på egne interesser, 
hvilket er naturligt nok, men for at løse de 
store problemer skal man have fælles løsninger. 
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Det kræver, at man indgår kompromiser 
og både giver og ikke kun modtager fra EU. 
Hvordan vil EU løse de store økonomiske 
problemer, som lurer, især i Sydeuropa?«

Jeppe S. V. Pedersen, 
statskundskabsstuderende, København

Vi spurgte professor ved Aarhus Universitet, Derek Beach, der 
forsker i EU’s udvikling, om hvilke redskaber EU har og mang-
ler i forhold til at løse problemerne i de kriseramte områder.

»EU har et meget lille budget, hvilket gør, at EU kun har me-
get begrænsede økonomiske midler til at understøtte lande-
nes finanspolitiske tiltag. Hvis EU skulle reformeres til for al-
vor at kunne understøtte kriseramte områder – som det sker i 
USA igennem forbundsregeringen – vil det kræve langt større 
EU-indtægter end de nuværende. EU’s budget udgør i dag cirka 
en procent af EU’s samlede BNP, mens det i USA er cirka tyve 
procent af USA’s BNP. Det ville kræve radikale reformer af EU’s 
traktatgrundlag, som skulle godkendes nationalt. EU har flest 
redskaber til at understøtte landenes vækst gennem rentepolitik 
og andre tiltag hos Den Europæiske Centralbank. De kan gøre 
det billigere for bankerne at låne penge ud i kriseramte områder. 
I 2013 stillede ECB for eksempel kapital til rådighed for banker 
i de kriseramte områder, hvilket gjorde det nemmere for disse 
banker at låne penge ud til investeringer for at holde hjulene no-
genlunde i gang.«

Nye tiltag fra EU
Konsekvenserne af finanskrisen har vist, at den fri bevægelighed 
for kapital kan være med til at forstærke dem. Den fri bevægelse 
gør det blandt andet nemt at flytte sine penge fra et land, der er i 
økonomiske problemer. Hvis dette lands banksektor drænes for 
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udenlandske investeringer, er der færre penge at låne ud til gen-
oprettelse af økonomien. På samme tid vil statens indtægter fal-
de, og det vil yderligere svække investorernes tillid til, at staten 
kan redde bankerne, ligesom vi så med de mange bankpakker i 
Europa under finanskrisen.
  
Da EU-landenes bank- og varemarkeder er tæt forbundne vil en 
bankkrise i ét land automatisk påvirke handel og investeringer 
i andre lande. Desuden kan der nemt opstå økonomiske bobler, 
der vokser hurtigt over landegrænser. Når de springer påvirker 
det investorer i flere lande på samme tid. Oven på finanskrisen 
har EU derfor taget fat på fælles regulering af banksektoren gen-
nem en såkaldt bankunion. Den omfatter fælles regler for bank-
drift og håndtering af banker i krise. Derudover har man skabt 
et fælles finanstilsyn under ledelse af Den Europæiske Central-
bank samt en fælles afviklingsfond. Den kan bruges til at sikre 
en mindre dramatisk bankafvikling, hvis en bank trods regler og 
tilsyn kommer i problemer. Det fælles finanstilsyn og den fælles 
afviklingsfond gælder for alle eurolande, mens det er frivilligt 
for resten af EU-landene, herunder Danmark, om de vil deltage.

Reglerne for bankdrift og håndtering af kriseramte banker er 
derimod vedtaget som direktiver, der gælder for alle EU-lande. 
Reglerne for bankdrift skal sikre, at bankerne drives fornuftigt 
og ikke tager for store risici. De stiller blandt andet krav om ban-
kernes egenkapital i forhold til udlån. De definerer også, hvor-
dan man beregner en banks egenkapital, og hvordan bankmed-
arbejdere må aflønnes med bonusser. Den præcise udformning 
af reglerne for kapitalkrav og risikovægtning besluttes i EU, del-
vist på baggrund af anbefalinger fra Basel-komitéen. 

Bankunionens muligheder og begrænsninger
Spørgsmålet er, hvorvidt EU’s bankunion overhovedet er i stand 
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til at bremse en ny finanskrise. Derek Beach mener, at bankuni-
onen har sine styrker og faktisk bør betragtes som mere end blot 
bankregulering:

»Bankunionen kan afhjælpe nogle af problemerne, som opstod 
under den sidste økonomiske krise, hvor de kriseramte banker 
trak stater med i gældskriser. Bankunionen vil kunne mindske 
risikoen for, at bankerne igen kommer så langt ud, da et finans-
tilsyn på EU-plan bedre kan overvåge de store bankers aktivi-
teter på tværs af grænser. Det mindsker i sig selv risikoen for, at 
bankerne trækker staterne ned. 

Med den fælles redningsfond vil det være Europas banker – eller 
snarere deres kunder – der betaler for at redde banker i krise. 
Hvis en økonomisk krise rammer skævt – ligesom finanskrisen, 
der ramte Sydeuropa og Irland hårdest – vil det være bankerne 
i det kriseramte område, som har behov for at blive reddet af 
fonden. Den fælles redningsfond er i princippet en slags over-
førsel mellem områder i eurozonen og dermed et skridt mod en 
økonomisk union.«

 
Et frit kapitalmarked
Med bankunionen og direktiver om kapitalkrav hævder EU at 
have strammet op på bankernes soliditet og drift. Kritikere me-
ner dog ikke, at den nye regulering vil hindre en ny finanskrise. 
De påpeger, at kravene til kapital ikke er skrappere end forhol-
dene i nogle af de banker, der kom i problemer under krisen. 
Samtidig er der et andet område, hvor bankreguleringen løsnes 
op i EU. Det drejer sig om arbejdet med en såkaldt kapitalmar-
kedsunion. 

Oven på finanskrisen ønsker EU at genskabe den økonomiske 
vækst, og her er små- og mellemstore virksomheder udset til at 
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spille en vigtig rolle. Siden 2008 er udlån til nye virksomheder 
dog faldet med 40 procent. Derfor arbejder EU med at skabe et 
fælles marked for lånefinansiering uden om bankerne. For ek-
sempel gennem investeringsfonde, pensionsfonde og børsmæg-
lere, der kan tilbyde lån, men ikke er underlagt samme lovgiv-
ning som bankerne. Disse bliver ofte kaldt for ”skyggebanker” og 
er kendetegnet ved, at de er mere risikovillige og ofte hurtigere 
til at give lån end traditionelle banker. 

I årene efter finanskrisen var der stort fokus på at regulere skygge-
bankerne. Med kapitalmarkedsunionen ønsker EU dog at frem-
me dem for at øge udlån, der kan sætte gang i økonomien. Det 
skal ske ved at fjerne forhindringer for grænseoverskridende ka-
pitalbevægelser og harmonisere lovgivning, så det bliver lettere 
at drive finansielle forretninger over grænserne. Mange banker 
og virksomheder giver dog udtryk for, at de ikke savner adgang 
til kapital. De savner derimod et købelystent marked. 

Mangel på politiske muskler
Kapitalens fri bevægelighed har både i grundtanken og i praksis 
nogle klare konsekvenser for økonomien i EU-medlemslandene. 
Penge bliver flyttet for at undgå skat eller fjernes fra lande ramt 
af økonomisk nedgang. EU mangler imidlertid redskaber, retlig 
kompetence og ikke mindst politisk vilje hos medlemsstaterne 
til at opveje konsekvenserne. 

Med kapitalmarkedsunionen demonstrerer EU den fortsatte tro 
på, at øget liberalisering og fri bevægelighed for kapital er vejen 
til vækst. Spørgsmålet er også, om mindre regulerede kapital-
markeder og en større finansieringssektor uden om de regulere-
de banker vil øge risikoen for en ny finanskrise.
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Blandt eksperter er der bred enighed om to mulige fremtids-
scenarier. Enten vil der ske en markant øget økonomisk inte-
gration på tværs af landene. For eksempel en ensretning af den 
økonomiske politik og mulighed for finansielle overførsler – i 
hvert fald inden for eurozonen. Alternativt vil hele valuta-uni-
onen bryde sammen. Sidstnævnte vil være et stort tilbageskridt 
for EU’s aktuelle linje og kapitalens fri bevægelighed.
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ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement): Aftale om bekæmpelse af pi-
ratkopiering og beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Blev stoppet 
af EU-Parlamentet i 2012.
Arbejdsklausuler: Specifikke minimumskrav til løn- og arbejdsvilkår indar-
bejdet i offentlige udbud. 
Basel-komite: Komite bestående af centralbankdirektørerne i 28 lande. De ud-
arbejder retningslinjer for global bankdrift. Retningslinjerne er ikke juridisk 
gældende, men EU og individuelle lande følger oftest retningslinjerne, når de 
udarbejder lovgivning for bankerne.
Bidragssats: Et gebyr betalt af kunderne til realkreditinstitutter. Bidraget går til 
at dække omkostninger, lønninger, overskud og tab på lånet. 
Deflation: Hvis der over en periode opleves generelle fald i priserne på varer og 
tjenesteydelser. I perioder med deflation vil det være billigere at udsætte forbrug 
og investeringer, hvilket kan føre til tilbagegang i forbrug og produktion.
EGA (Environmental Goods Agreement): Aftale om handel med miljøtekno-
logi.
Europa 2020: EU’s tiårsstrategi fra 2010 med delmål for beskæftigelse, forsk-
ning og udvikling, klima og energi, uddannelse og bekæmpelse af fattigdom.
Fastkurspolitik: Når en centralbank forsøger at fastholde værdien af landets 
valutakurs i forhold til en anden valuta. Danmark fører for eksempel fastkurs-
politik overfor euroen, idet Nationalbanken fastholder værdien af kronen tæt 
på 746 kroner pr. 100 euro. 
Finanspolitik: Politik, der føres via offentlige indtægter (skatter og afgifter) og 
offentlige udgifter. Kan bruges til at påvirke økonomien.
Flydende valutakurs: Når kursen på valutaen alene bestemmes af markedet, 
det vil sige af udbud og efterspørgsel efter den pågældende valuta. 
Forsigtighedsprincippet: En tilgang til lovgivning, der gør det muligt for EU at 
forbyde et stof, selvom der ikke er fuld videnskabelig dokumentation for, at det 
er skadeligt. I USA bygger lovgivningen omvendt på en såkaldt videnskabsba-
seret risikostyring. Her reguleres kun, når der er entydigt belæg for de skadelige 
virkninger.
Gini-koefficienten: Et mål for graden af ulighed, der fås ved at beregne forde-
ling af indkomst blandt indbyggerne i et land.
GPA (Government Procument Agreement): Aftale om offentlige myndighe-
ders udbud og indkøb.
ITA (Information Technology Agreement): Aftale om handel med informa-
tionsteknologi.
Inflation: Den generelle stigning i priserne på varer og tjenesteydelser. Modsat 
deflation (se ovenfor).
Kvalificeret flertal: De fleste beslutninger i Rådet kræver kvalificeret flertal. 
Det vil sige, at 55 procent af landene og 65 procent af befolkningen i EU skal 
stemme for lovforslaget for at vedtage det. For at afvise lovforslaget skal mindst 
fire lande være imod. Med denne regel undgår man, at blot tre af EU’s største 
lande kan blokere lovgivning.

ORDFORKLARING:
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Luxembourg-lækagen: Den populære betegnelse for afsløringen af fortrolige 
skattefordele givet af Luxembourg til over 300 multinationale selskaber. Doku-
mentationen bestod af et katalog indsamlet af det internationale revisionsfirma 
PricewaterhouseCoopers, som brugte det til at rådgive sine kunder i at undgå 
skat.
MAI (Multilateral Agreement on Investments): Forsøg på at etablere en global 
investeringsaftale. Blev aflyst i 1998.
Monetært: Fælles betegnelse for valuta- og pengepolitik (se nedenfor).
NAFTA (North American Free Trade Agreement): Den nordamerikanske fri-
handelsaftale mellem Canada, USA og Mexico, der trådte i kraft i 1994.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development): Samar-
bejde, der i dag tæller 35 industrilande. Blev oprindeligt dannet af USA, Canada 
og 16 vesteuropæiske lande efter anden verdenskrig.
Ordoliberalisme: Økonomisk ideologi der opstod i Tyskland i mellemkrigsti-
den. Går ud på at opretholde en høj grad af budgetdisciplin for at undgå fremti-
dige skatteudskrivninger. Antager at markedet altid handler rationelt og statens 
opgave er derfor at sikre, at konkurrencen bliver så effektiv som muligt.
Panama-papirerne: Den populære betegnelse for et læk fra advokatfirmaet 
Mossack Fonseca i Panama. Det dokumenterer, at firmaet har hjulpet klien-
ter fra hele verden, herunder kendte politikere og sportsfolk, med at oprette 
200.000 selskaber i skattely-lande.
Pengepolitik: Handlinger, en centralbank kan foretage for at påvirke landets 
økonomi. Pengepolitiske mål kan for eksempel være at stabilisere vækst og ar-
bejdsløshed eller at fastholde værdien af landets valuta i forhold til en anden va-
luta. Eksempelvis er Danmarks pengepolitiske mål, at kronens valutakurs over 
for euroen holdes stabil. Den primære måde at gøre det på er at påvirke renteni-
veauet – enten ved at justere de renter, Nationalbanken giver på indskud og ud-
lån, eller ved at købe eller sælge værdipapirer og således påvirke efterspørgslen 
og dermed renten på disse. 
Quantitative Easing (QE): på dansk kvantitativ lempelse. Et redskab central-
banker kan bruge til at stimulere økonomien. Ved QE skaber centralbanken 
nye penge, og bruger dem til at opkøbe obligationer, fx. stats- eller virksom-
heds-obligationer på markedet. Derved opnås to ting, nemlig at der kommer 
flere penge i omløb, og at obligationsrenterne bliver billigere. Begge dele stimu-
lerer økonomien. 
TiSA (Trade in Services Agreement): Forhandlinger om en aftale om handel 
med serviceydelser mellem EU, USA og 21 andre lande.
TPP (Trans-Pacific Partnership): Handels- og investeringsaftale mellem USA 
og 11 andre lande i Stillehavsområdet, som blev underskrevet i 2016. Seks andre 
lande har interesse i at deltage.
Valutapolitik: En centralbanks handlinger for at påvirke valutakursen og der-
med landets økonomi. 
WTO (World Trade Organisation): Organisation til fremme af verdenshandel 
med 164 medlemslande. WTO rapporterer til FN, men er ikke et FN-organ som 
for eksempel WHO (sundhed) eller UNESCO (kultur).
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KILDEHENVISNINGER:

Handelsaftaler:
Notat af Georg Letts om hvorvidt CETA-aftalen med Canada vil indeholde suve-
rænitetsafgivelse i grundlovens forstand:
http://ttip.dk/wp-content/uploads/CETA11793778_1-3.pdf

Officielle kilder om handel:
Transparency in action – Kommissionens samlede hjemmeside 
for forskellige aftaletekster:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1395
Kommissionens liste over love og regler i de enkelte lande, 
som ikke er i overensstemmelse med forslaget til TiSA-aftalen.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/november/tradoc_155097.pdf
Kommissionens TTIP-side med links til faktatekster, EU’s holdninger og forslag på 
de 24 forskellige aftaleområder (”chapters”) og link til EU’s forhandlingsmandat: 
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip
Kommissionens CETA-side med links til blandt andet den færdige aftale (”con-
solidated text”) på 1598 sider. Her ligger dog også mere lettilgængeligt materiale: 
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta  
Kommissionens TiSA-side med links til blandt andet EU’s forhandlingsmandat 
(publiceret 2015) og forskellige EU-forslag (”positions”) til aftaletekst:
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa  
Udenrigsministeriets side om Danmarks og EU’s handelspolitik:
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/handelspolitik/eus-handelspolitik 

Lækager, kritik og analyser:
Lækkede aftaletekster om TiSA og analyser fra Wikileaks:
https://wikileaks.org/tisa 
Tysk nyhedsportal med udførlig dækning af TTIP og CETA, 
meget lækket materiale under ”Die Dokumente/The Documents”. 
De fleste dokumenter er på engelsk – ligesom nogle forklarende 
Artikler og analyser:
https://correctiv.org/recherchen/ttip 
Lobbyistkritisk tænketank i Bruxelles med mange udførlige rapporter og analy-
ser af publiceret og lækket materiale:
https://corporateeurope.org
Dokumenter lækkede til Greenpeace og kommentarer til TiSA, CETA og TTIP:
https://ttip-leaks.org/for-journalists
Dansk hjemmeside med links til kilder med lækkede dokumenter:
http://ttip.dk/temaer/ttip-leaks
Seattle to Brussels Network, samlingssted for kritik og kritiker af TiSA, 
CETA, TTIP og verdenshandelsorganisationen WTO:
http://www.s2bnetwork.org 
Nyhedsportal med materiale oprettet af den grønne gruppe i EU-Parlamentet:
http://ttip2016.eu
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