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FINANSIEL BISTAND TIL EU-MEDLEMSSTATER

EU's finansielle støttemekanismer har til formål at bevare den finansielle stabilitet i EU og
euroområdet, idet alvorlige finansielle vanskeligheder i en medlemsstat kan have betydelige
indvirkninger på den makrofinansielle stabilitet i en anden medlemsstat. Den finansielle
støtte er knyttet til makroøkonomisk konditionalitet (der er snarere tale om et lån end en
økonomisk overførsel) for at sikre, at medlemsstater, der modtager denne støtte, gennemfører
de nødvendige finanspolitiske, økonomiske, strukturelle og tilsynsmæssige reformer.

RETSGRUNDLAG

— Artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU)

— Artikel 2-5, 119-144, og 282-284 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
(TEUF)

— Protokol 12, 13 og 14 til TEUF.

MÅL

Den finansielle støtte til EU-medlemsstaterne har til formål at bevare den finansielle stabilitet i
EU og euroområdet. Støttemekanismerne er grundlæggende elementer i en stærkere økonomisk
og forvaltningsmæssig ramme for Den Økonomiske og Monetære Union (4.1.4).

RESULTATER

A. EU-medlemsstaterne oprettede i maj 2010 en midlertidig stabiliseringsmekanisme for at
bevare deres finansielle stabilitet i forbindelse med statsgældskrisen. Den omfatter følgende to
låneprogrammer:
1. Den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme (EFSM).
Under EFSM har Kommissionen kompetence til at låne op mod i alt 60 mia. EUR på de
finansielle markeder med EU's budget som implicit garantistiller. EFSM kan give støtte til alle
EU-medlemsstater.
Mekanismen er blevet aktiveret for Irland, Portugal og Grækenland.
Efter oprettelsen af den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) består EFSM fortsat, navnlig
til håndtering af ekstraordinære situationer, hvor praktiske, proceduremæssige eller finansielle
forhold taler for anvendelse af EFSM, normalt før eller sammen med finansiel støtte fra ESM.
2. Den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet (EFSF)
EFSF har en samlet effektiv udlånskapacitet på 440 mia. EUR. Bevilgede lån finansieres
af EFSF-obligationer og andre gældsinstrumenter på kapitalmarkederne og garanteres af
aktionærerne (medlemsstater i euroområdet).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_4.1.4.pdf
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Mekanismen er blevet aktiveret for Irland, Portugal og Grækenland. Efter oprettelsen af ESM
gives der ikke yderligere finansiel støtte fra EFSF.
B. I oktober 2012 blev der oprettet en primær støttemekanisme i form af den europæiske
stabilitetsmekanisme (ESM).
ESM, hvis vigtigste elementer bygger på EFSF, er i øjeblikket det eneste og et permanent
instrument til finansiel bistand til medlemsstater i euroområdet.
Dens samlede effektive udlånskapacitet er 500 mia. EUR. Bevilgede lån finansieres af lån, ESM
optager på finansielle markeder, og garanteres af aktionærerne (medlemsstater i euroområdet).
ESM har ydet finansiel støtte til Spanien, Cypern og Grækenland.
C. Den såkaldte »two-pack« trådte i kraft i maj 2013 og består af to EU-forordninger
(472/2013 og 473/2013), der gælder for medlemsstater, der har euroen som valuta. Dette er en
af byggestenene i en stærkere økonomisk og forvaltningsmæssig ramme for ØMU'en.
Især forordning (EU) nr. 472/2013 styrker kontrol- og overvågningsprocedurerne for
medlemsstater, der oplever eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til finansiel
stabilitet eller bæredygtigheden af deres offentlige finanser.
I henhold til denne forordning kan Kommissionen beslutte at underlægge en medlemsstat
skærpet overvågning, hvis vanskelighederne i forbindelse med medlemsstatens finansielle
stabilitet kan forventes at have afsmittende virkninger på resten af euroområdet. En
medlemsstat, der anmoder om finansiel bistand, skal udarbejde et udkast til et makroøkonomisk
tilpasningsprogram i samråd med Kommissionen (der arbejder sammen med ECB og, hvor det
er relevant, IMF).
Den finansielle bistand er således knyttet til makrofinansiel konditionalitet — et sæt
foranstaltninger til at tackle årsagerne til ustabilitet. Dette sikrer, at medlemsstater, der modtager
en sådan bistand, gennemfører de nødvendige finanspolitiske, økonomiske, strukturelle og
tilsynsmæssige reformer.
Den finansielle støtte udbetales i trancher og kan følgelig suspenderes, hvis den pågældende
medlemsstat, der modtager støtten, ikke overholder de forpligtelser, der er præciseret i
tilpasningsprogrammet.
D. Betalingsbalancestøtte
Siden februar 2002 har EU's mekanisme for betalingsbalancestøtte været tilgængelig
for medlemsstater uden for euroområdet, der oplever eller trues af alvorlige eksterne
finansieringsbegrænsninger. Størrelsen på udestående lån ydet under denne mekanisme er i
princippet begrænset til 12 mia. EUR pr. land.
De bevilligede lån består som regel af mellemfristet finansiel bistand, som typisk ydes i
samarbejde med IMF.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Med vedtagelsen af »two-pack'en« har Europa-Parlamentet bidraget til oprettelsen af en EU-
lovramme for styrket økonomisk styring i euroområdet, både med hensyn til budgetkontrol
og beslutnings- og kontrolproceduren for medlemsstater omfattet af et makroøkonomisk
tilpasningsprogram.
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Desuden tildeler »two-pack'en« Europa-Parlamentet en strengere kontrolfunktion, idet det
ansvarlige udvalg kan opfordre de berørte institutioner (Kommissionen, Rådet, Eurogruppen,
ECB og IMF) til at indgå i økonomiske dialoger med Parlamentet.
Martin Hradiský
06/2017
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