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Resumé 

I dette notat behandles Kommissionens forslag om indførelse af omfattende 
makroøkonomisk konditionalitet inden for samhørighedspolitikken. Dette ville i 
alt væsentligt gøre finansieringen af samhørighedspolitikken afhængig af, om de 
europæiske regler for økonomisk styring overholdes. I dette notat konstateres 
det, at en sådan konditionalitet ville være en fordel for den økonomiske styring, 
men at den sandsynligvis vil få negative følger for samhørighedspolitikken. 
Endvidere er det tvivlsomt, om Kommissionens forslag ville bidrage til opnåelse 
af det overordnede mål for begge politikker: en balanceret økonomisk vækst i 
Europa. 
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SAMMENDRAG 
 
I dette notat behandles Kommissionens forslag om en betydelig udvidelse af de 
makroøkonomiske konditionaliteter i programmeringsperioden 2014-2020. Disse 
makroøkonomiske konditionaliteter ville gøre støtten til den europæiske 
samhørighedspolitik i en medlemsstat afhængig af landets overholdelse af procedurerne for 
økonomisk styring. 

Europæisk økonomisk styring 
Formålet med oprettelsen af EU's økonomiske union er at yde støtte til en voksende 
europæisk integration, især den monetære union. Den fastsætter en række målsætninger, 
som skal opnås af medlemsstaterne. Målsætningerne omsættes i bindende normer såvel 
som mere fleksible politiske mål og dækker medlemsstaternes finanspolitik og økonomiske 
politik. For at nå disse målsætninger er der blevet vedtaget en række europæiske 
procedurer for økonomisk styring. 
 
En præventiv procedure for økonomisk styring lægger hovedvægten på overvågning og 
samordning af medlemsstaternes finanspolitik og økonomiske politik. EU kan som en del af 
denne procedure give ikke-bindende advarsler og rette henstillinger til medlemsstaterne. 
Hvis det viser sig, at den præventive procedure ikke er tilstrækkelig til at sikre, at de 
bindende normer overholdes, kan der vedtages to korrigerende procedurer. Disse to 
procedurer er a) proceduren ved uforholdsmæssigt store underskud, som behandler 
finansiel ubalance, og b) proceduren ved uforholdsmæssigt store ubalancer, som behandler 
makroøkonomiske ubalancer. De korrigerende procedurer er strengere for medlemmer af 
euroområdet, som vil blive stillet over for finansielle sanktioner, hvis ikke de opfylder deres 
forpligtelser. Tildelingen af betinget finansiel bistand til en medlemsstat i alvorlige 
finansielle vanskeligheder tjener som den sidste udvej inden for proceduren for økonomisk 
styring. I sådanne tilfælde definerer EU ikke kun de mål, som medlemsstaterne skal nå, 
men forhandler også om de nationale strategier til opnåelse af disse mål. 

Makroøkonomiske konditionaliteter 
EU’s økonomiske union har indtil nu ikke været i stand til at forhindre alvorlige kriser inden 
for medlemsstaternes offentlige finanser. Derfor kunne et vigtigt element i styrkelsen af 
den økonomiske union være indførelsen af omfattende makroøkonomisk konditionalitet. 
Kommissionen overvejer at udvide den eksisterende delvise makroøkonomisk 
konditionalitet til at omfatte alle midler, der udbetales som et led i samhørighedspolitikken, 
såvel som midler under landbrugs- og fiskeripolitikken. Makroøkonomisk konditionalitet 
ville endvidere omfatte alle procedurer for økonomisk styring og finde anvendelse både for 
finanspolitiske og makroøkonomiske anliggender. 
 
Hvis en medlemsstat ikke opfylder de europæiske henstillinger om økonomisk styring, vil 
Kommissionen kunne anmode om en ændring af de nationale strategiske dokumenter 
vedrørende samhørighedspolitikken. Kommissionen ville efterfølgende kunne suspendere 
betalinger som led i samhørighedspolitikken, hvis en medlemsstat ikke foretager 
tilstrækkelige ændringer i sine nationale strategiske dokumenter vedrørende 
samhørighedspolitikken. En sådan frivillig suspension ville være afslutningen på en 
procedure, som kan tage op til fem måneder. Det ville være vanskeligt som følge af denne 
frivillige suspensionsprocedures lange varighed at integrere den i procedurerne for 
økonomisk styring og de relevante sanktioner. 
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Kommissionens forslag indeholder også bestemmelser om obligatorisk suspension af 
midlerne som led i samhørighedspolitikken i tilfælde af, at den europæiske økonomiske 
styrings korrigerende procedure eller proceduren for finansiel bistand varer længere end 
det indledende stadium. Obligatorisk suspension kan tage form af enten forpligtelser under 
samhørighedspolitikken eller suspension af betalinger i forbindelse med 
samhørighedspolitikken. Sidstnævnte vil sandsynligvis have større indvirkning på de 
enkelte projekter, da suspensionen af forpligtelser stadig ville gøre det muligt at foretage 
betalinger baseret på tidligere forpligtelser. 
 
Endvidere kan anvendelsen af makroøkonomiske konditionaliteter som en afstraffende 
foranstaltning også resultere i, at man på nationalt plan får lettere adgang til midler fra 
samhørighedspolitikken. Dette ville imidlertid kun være muligt, hvis et land er genstand for 
en procedure for finansiel bistand. Ved at begrænse anvendelsen af makroøkonomiske 
konditionaliteter som et incitament, har Kommissionen mistet chancen for at foreslå en 
mere afbalanceret ”gulerod-og-pisk”-strategi. 

Følgerne af makroøkonomiske konditionaliteter 

Hvad angår den økonomiske styring, ville virkningerne af den makroøkonomiske 
konditionalitet hovedsageligt være positive. Den ville udvide den eksisterende pakke af 
sanktionsmuligheder, og incitamentet til en sund finanspolitik og økonomisk politik nedefra 
ville blive øget, da de lokale myndigheder ville have meget mere at miste ved proceduren 
for økonomisk styring. Den makroøkonomiske konditionalitet ville give en mere automatisk 
og innovativ form for sanktioner, som gælder for alle procedurer for økonomisk styring. 
Dette ville ændre den præventive styringsprocedures ikke-bindende natur. 
Makroøkonomiske konditionaliteter ville endvidere gælde for alle medlemsstater og således 
give mulighed for sanktioner for lande uden for euroområdet. 
 
De makroøkonomiske konditionaliteter kunne også havde fordelagtig indvirkning på 
samhørighedspolitikken. Den kunne især mindske den uproduktive udnyttelse af midler fra 
samhørighedspolitikken. På trods af dette positive element ville den foreslåede 
makroøkonomiske konditionalitet snarere have negativ indvirkning på 
samhørighedspolitikken. De negative følger for samhørighedspolitikken er bl.a. følgende:  
 
De makroøkonomiske konditionaliteter kunne også have fordelagtig indvirkning på 
samhørighedspolitikken. Den kunne især mindske den uproduktive udnyttelse af midler fra 
samhørighedspolitikken. På trods af dette positive element ville den foreslåede 
makroøkonomiske konditionalitet snarere have negativ indvirkning på 
samhørighedspolitikken. De negative følger for samhørighedspolitikken er bl.a. følgende: 
 

 Samhørighedspolitikken ville blive mere uretfærdig: Regionerne ville blive ramt af 
sanktioner i forbindelse med de makroøkonomiske konditionaliteter, selv om de for 
størstedelens vedkommende ikke er ansvarlige for, at reglerne for økonomisk styring 
overholdes. Endvidere kunne suspensionen af finansieringen som et led i 
samhørighedspolitikken få uforholdsmæssigt negative følger for fattigere regioner og 
medlemsstater, eftersom de er mere afhængige af en sådan finansiering. 

 Finansieringen af samhørighedspolitikken bliver mindre pålidelig: Selv om der aldrig 
blev anvendt sanktioner, ville makroøkonomiske konditionaliteter medføre usikkerhed 
med hensyn til den finansiering, der står til rådighed for fremtidige projekter. 
Anvendelsen af sanktioner i forbindelse med makroøkonomiske konditionaliteter 
kunne endvidere medføre, at løbende projekter ikke gennemføres. 
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Ud over de respektive følger for den økonomisk styring og samhørighedspolitikken, bør de 
overordnede følger for makroøkonomiske konditionaliteter overvejes. Gennemførelsen af 
makroøkonomiske sanktioner risikerer at få kontraproduktive følger med hensyn til 
opnåelse af en bæredygtig og afbalanceret vækst, hvilket er et fælles mål både for den 
økonomiske styring og samhørighedspolitikken. Uden muligheder for sanktioner ville den 
makroøkonomiske konditionalitet dog fortsat være uden virkning og således ineffektiv. 
 
Der findes visse mulige alternativer, som ville mindske de negative følger af den 
makroøkonomiske konditionalitet samtidig med, at dens positive potentiale bevares. Et 
alternativ ville være, at makroøkonomisk konditionalitet anvendes som et lokkemiddel og 
en trussel ("gulerod og pisk"). Endvidere kunne sanktioner i forbindelse med 
makroøkonomiske konditionaliteter bedre tilpasses proceduren for økonomisk styring. 
Endelig kunne indførelsen af sanktioner i første række omfatte suspension af forpligtelser, 
hvorved suspension af betalinger kun er sidste udvej. Selv om disse potentielle 
forbedringer tages i betragtning, kunne det vise sig at være problematisk, hvis de 
makroøkonomiske konditionaliteter ændres fra at være en attraktiv idé til en anvendelig 
metode. 
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