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Sammanfattning 

I detta meddelande behandlas kommissionens förslag att introducera 
omfattande makroekonomiska villkor inom sammanhållningspolitiken. Detta 
skulle i huvudsak innebära att de europeiska reglerna för ekonomisk styrning 
måste respekteras för att stöd ska kunna beviljas från Sammanhållningsfonden. 
I studien konstateras att sådana villkor skulle vara fördelaktiga för den 
ekonomiska styrningen, men troligtvis ha en negativ inverkan på 
sammanhållningspolitiken. Dessutom är det tveksamt om kommissionens 
förslag skulle bidra till att uppnå det övergripande målet för de båda 
politikområdena, det vill säga en balanserad ekonomisk tillväxt i Europa. 
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SAMMANFATTNING 
I denna studie behandlas kommissionens förslag att avsevärt utvidga tillämpningen av 
makroekonomiska villkor under programperioden 2014–2020. Sådana makroekonomiska 
villkor skulle innebära att en medlemsstat för att få stöd från Sammanhållningsfonden 
måste respektera förfarandena för ekonomisk styrning. 
 
EU:s ekonomiska union, framförallt den monitära unionen, har inrättats för att hantera 
en allt starkare europeisk integration. En uppsättning mål som ska uppnås av 
medlemsstaterna har fastställts. Dessa mål har omsatts i bindande regler och i politiska 
målsättningar, och omfattar medlemsstaternas finanspolitik och ekonomiska politik. För 
att uppnå dessa mål har ett antal förfaranden för europeisk ekonomisk styrning införts. 
 
Ett förebyggande förfarande för ekonomisk styrning är inriktat på övervakning och 
samordning av medlemsstaternas finanspolitik och ekonomiska politik. Som en del i detta 
förfarande kan EU utfärda icke-bindande varningar och rekommendationer till 
medlemsstaterna. Om det förebyggande förfarandet inte visar sig vara tillräckligt för att 
säkerställa att de bindande reglerna efterlevs, kan två korrigerande förfaranden inledas. 
Dessa två förfaranden är a) förfarandet vid alltför stora underskott, som behandlar 
finansiella obalanser, och b) förfarandet vid alltför stora obalanser, som behandlar 
makroekonomiska obalanser. De korrigerande förfarandena är striktare för euroområdets 
medlemmar, som drabbas av finansiella sanktioner om de inte fullgör sina skyldigheter. 
Att bevilja finansiellt stöd till en medlemsstat som drabbats av allvarliga ekonomiska 
svårigheter är en sista utväg inom förfarandet för ekonomisk styrning. I sådana fall 
fastställer EU inte bara målen som den berörda medlemsstaten ska uppnå utan 
förhandlar även fram de nationella strategierna för att uppnå dessa mål. 
 
Makroekonomiska villkor 
 
EU:s ekonomiska union har hittills varit oförmögen att förhindra allvarliga kriser i 
medlemsstaternas offentliga finanser. Därför skulle en central faktor för att stärka den 
ekonomiska unionen kunna vara införandet av omfattande makroekonomiska villkor. 
Kommissionen planerar att utvidga de befintliga delvis makroekonomiska villkoren till allt 
stöd inom ramen för sammanhållningspolitik och till allt stöd till jordbruk och fiske. De 
makroekonomiska villkoren skulle dessutom omfatta alla förfaranden för ekonomisk 
styrning och tillämpas både i finanspolitiska och makroekonomiska frågor. 
 
Om en medlemsstat inte efterföljer rekommendationerna inom ramen för den europeiska 
ekonomiska styrningen skulle kommissionen kunna begära en ändring i de nationella 
strategiska dokumenten för sammanhållningspolitiken. Den skulle därefter ha möjlighet 
att ställa in utbetalningarna från Sammanhållningsfonden om medlemsstaten inte gör 
tillräckliga ändringar i de strategiska dokumenten för sin nationella 
sammanhållninsgpolitik. Ett sådan eventuellt inställande skulle komma i slutet av ett 
förfarande som skulle kunna ta upp till fem månader. Den långa varaktigheten för detta 
förfarande för ett eventuellt inställande skulle vara svår att integrera med förfarandena 
för ekonomisk styrning och de relevanta sanktionerna. 
 
Kommissionens förslag föreskriver också ett obligatoriskt inställande av finansieringen av 
sammanhållningspolitiken om förfarandena för korrigering eller ekonomiskt stöd inom 
ramen för den europeiska ekonomiska styrningen inte skulle begränsas till sina tidiga 
stadier. Ett obligatoriskt inställande skulle kunna ske i form av att antingen åtaganden 
eller utbetalningar för sammanhållningspolitiken ställs in. Det senare skulle troligtvis ha 
större inverkan på enskilda projekt, eftersom inställandet av åtaganden fortfarande 
skulle tillåta utbetalningar baserade på tidigare åtaganden. 
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Förutom att användas som en bestraffande åtgärd skulle makroekonomiska villkor även 
kunna leda till att man på nationell nivå enklare får tillgång till resurser för 
sammanhållningspolitiken. Detta skulle däremot endast vara möjligt om en medlemsstat 
är föremål för ett förfarande för ekonomiskt stöd. Genom att begränsa användningen av 
makroekonomiska villkor som ett incitament har kommissionen gått miste om 
möjligheten att föreslå en mer balanserad "morot och piska"-metod. 
 
Konsekvenser av makroekonomiska villkor 
 
Vad gäller ekonomisk styrning skulle makroekonomiska villkor ha mestadels positiva 
effekter. De skulle utvidga den befintliga "verktygslådan" med sanktioner och öka 
nedifrån och upp-impulserna för en sund finanspolitik och ekonomisk politik, eftersom 
lokala myndigheter skulle ha mycket mer att förlora på ett förfarande för ekonomisk 
styrning. Makroekonomiska villkor skulle erbjuda en mer automatisk och innovativ form 
av sanktioner som skulle tillämpas på alla typer av förfaranden för ekonomisk styrning. 
Detta skulle förändra den icke-bindande karaktären hos det förebyggande förfarandet för 
styrning. Vidare skulle makroekonomiska villkor tillämpas för alla medlemsstater och på 
så sätt introducera möjligheten att införa sanktioner mot länder utanför euroområdet. 
 
Vad gäller sammanhållningspolitiken skulle makroekonomiska villkor kunna ha vissa 
positiva effekter. Framför allt skulle de kunna minska improduktivt utnyttjande av 
resurser för sammanhållningspolitiken. Trots denna positiva faktor skulle de föreslagna 
makroekonomiska villkoren ha en tämligen negativ påverkan på 
sammanhållningspolitiken. De negativa konskevenserna för sammanhållningspolitiken 
omfattar följande:  
 
 Sammanhållningspolitiken skulle bli mindre rättvis. Regioner skulle drabbas av 

sanktioner i förbindelse med makroekonomiska villkor, även om de oftast inte är 
ansvariga för att reglerna för ekonomisk styrning inte efterföljts. Vidare skulle 
inställandet av finansieringen av sammanhållningspolitiken kunna ge 
oproportionerligt negativa konsekvenser för fattigare regioner och medlemsstater 
eftersom de är mer beroende av sådan finansiering. 

 Sammanhållningspolitiken skulle bli mindre tillförlitlig. Även om sanktioner aldrig 
genomfördes skulle makroekonomiska villkor resultera i osäkerhet med avseende 
på den finansiering som är tillgänglig för framtida projekt. Tillämpningen av 
sanktioner i förbindelse med makroekonomiska villkor skulle dessutom resultera i 
att pågående projekt inte genomförs. 

 
Förutom de respektive effekterna på ekonomisk styrning och sammanhållningspolitik, 
måste de övergipande konsekvenserna av makroekonomiska villkor undersökas. Att 
tillgripa makroekonomiska sanktioner skulle kunna vara kontraproduktivt när det gäller 
att uppnå en hållbar och balanserad tillväxt, ett mål som är gemensamt för den 
ekonomiska styrningen och sammanhållningspolitiken. Utan möjligheten till sanktioner 
skulle de makroekonomiska villkoren dock förbli tandlösa och följaktligen verkningslösa. 
 
Det finns några möjliga alternativ för att minska de negativa konsekvenserna av 
makroekonomiska villkor samtidigt som deras positiva potential bevaras. Ett alternativ 
innebär att de används som ett "morot och piska"-verktyg. Dessutom skulle sanktioner i 
förbindelse med makroekonomiska villkor kunna anpassas bättre till förfarandet för 
ekonomisk styrning. Slutligen skulle tillgripandet av sanktioner i första hand kunna 
innefatta inställandet av åtaganden, medan inställandet av betalningar bara skulle 
användas som en sista utväg. Också då dessa potentiella förbättringar tas i beaktande 
skulle det bli problematisk att omsätta makroekonomiska villkor från en attraktiv idé till 
en användbar metod. 


