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Europa-Parlamentets beslutning om gennemgang af rammerne for økonomisk styring: 

status og udfordringer 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til traktaten om den Europæiske Union og traktaten om den Europæiske 

Unions funktionsmåde, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 472/2013 af 21. maj 

2013 om skærpelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af 

medlemsstater i euroområdet, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med 

hensyn til deres finansielle stabilitet
1
, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 473/2013 af 21. maj 

2013 om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner 

og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i 

euroområdet
2
, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1173/2011 af 16. 

november 2011 om en effektiv håndhævelse af budgetovervågningen i euroområdet
3
, 

– der henviser til Rådets direktiv 2011/85/EU af 8. november 2011 om krav til 

medlemsstaternes budgetmæssige rammer
4
, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1174/2011 af 

16. november 2011 om håndhævelsesforanstaltninger til at korrigere uforholdsmæssigt 

store makroøkonomiske ubalancer i euroområdet
5
, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1175/2011 af 

                                                 
1 EUT L 140 af 27.5.2013, s. 1. 
2 EUT L 140 af 27.5.2013, s. 11. 
3 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 1. 
4 EFT L 306 af 23.11.2011, s. 41. 
5 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 8. 
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16. november 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af 

overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske 

politikker
1
, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1176/2011 af 16. 

november 2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer
2
, 

– der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 1177/2011 af 8. november 2011 om ændring 

af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af 

proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud
3
, 

–  der henviser til traktaten om oprettelse af den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM),  

– der henviser til traktaten om stabilitet, koordinering og styring i Den Økonomiske og 

Monetære Union (TSSS),  

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2014 om undersøgelsen af trojkaens (Den 

Europæiske Centralbank (ECB), Kommissionen og Den Internationale Valutafonds 

(IMF's)) rolle og virksomhed i programlandene i euroområdet
4
, 

– der henviser til sin beslutning af 12. december 2013 om konstitutionelle problemer i 

forbindelse med forvaltning på flere niveauer i Den Europæiske Union
5
, 

– der henviser til sin beslutning af 1. december 2011 om det europæiske semester for 

samordning af de økonomiske politikker
6
,  

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2011 om den finansielle, økonomiske og sociale 

krise: henstillinger vedrørende foranstaltninger og initiativer, der bør iværksættes
7
, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse om evaluering af den økonomiske styring – 

Rapport om anvendelsen af forordning (EU) nr. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 

1176/2011, 1177/2011, 472/2013 og 473/2013 (COM(2014)0905), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. januar 2015 med titlen "Optimal 

udnyttelse af fleksibiliteten inden for stabilitets- og vækstpagtens nuværende rammer" 

(COM(2015)0012), 

– der henviser til Kommissionens sjette rapport om økonomisk, social og territorial 

samhørighed af 23. juli 2014 (COM(2014)0473), 

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møder i juni og december 

2014, 

                                                 
1 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 12. 
2 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 25. 
3 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 33. 
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0239. 
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0598. 
6 EUT C 165 E af 11.6.2013, s. 24. 
7 EUT C 33 E af 5.2.2013, s. 140. 
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– der henviser til konklusionerne fra eurotopmødet i oktober 2014, 

– der henviser til årlig vækstundersøgelse 2015 (COM(2014)902), 

– der henviser til ECB's meddelelse af 22. januar 2015 om det udvidede program for køb 

af aktiver, 

– der henviser til ECB Occasional Paper nr. 157 fra november 2014 med titlen "The 

identification of fiscal and macroeconomic imbalances – unexploited synergies under 

the strengthened EU governance framework", 

– der henviser til IMF’s arbejdsdokument nr. 15/95 af maj 2015 med titlen "The 

Macroeconomic Effects of Public Investment: Evidence from Advanced Economies", 

– der henviser til Policy Brief fra juli 2014 fra CPB Netherlands Bureau for Economic 

Policy Analysis med titlen "Structural budget balance: a love at first sight turned sour", 

– der henviser til Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling's (OECD) 

rapport fra 2012 med titlen "Implicit Guarantees for Bank Debt: Where Do We Stand?", 

– der henviser til OECD’s arbejdsdokument nr. 977 af 6. juli 2012 med titlen: 

"Implications of output gap uncertainty in times of crisis", 

– der henviser til OECD's Social, Employment and Migration Working Paper nr. 163 af 9. 

december 2014 med titlen: "Trends in income inequality and its impact on economic 

growth", 

– der henviser til Rådets konklusioner om den sjette rapport om økonomisk, social og 

territorial samhørighed: investering i job og vækst, der vedtoges af Rådet for 

Almindelige Anliggender (Samhørighed) den 19. november 2014, 

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Udvalget 

om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om det Indre Marked og 

Forbrugerbeskyttelse og Transport- og Turismeudvalget (A7-0190/2015), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

A. der henviser til, at arbejdsløshedsprocenten ifølge Kommissionens forårsprognose i 

2015 og 2016 i hele EU og i euroområdet forventes fortsat at være uacceptabelt højt på 

henholdsvis over 11 % og næsten 10 %; 

B. der henviser til, at der fortsat vil være store forskelle mellem medlemsstaterne, også 

efter trojkaens intervention, med forventede BNP-vækstrater i 2015 på mellem -0,5 % 

for Cypern og +3,6 % for Irland; 

C. der henviser til, at investeringer i euroområdet ifølge Kommissionens forårsprognose 

fortsat er afdæmpet og forventes at stige med utilstrækkelige 1,7 %; 

D. der henviser til, at den europæiske investeringsplan til 21 mia. EUR, der har til formål at 

skaffe 315 mia. EUR til nye investeringer over de næste tre, er år baseret på tvivlsomme 
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formodninger om en løftestangseffekt på 15 og evnen til at tiltrække private 

investeringer på højrisikoprojekter; 

E. der henviser til, at et kvantitativt lempelsesprogram til en værdi af omkring 1,1 billion 

EUR er blevet lanceret af ECB med henblik på at imødegå risikoen for vedvarende lav 

inflation og genoplive realøkonomien; der henviser til, at de 19 nationale centralbanker 

vil købe statsobligationer i deres egne medlemsstater og påtage sig den tilhørende 

risiko; der henviser til, at risikodelingsordningen er begrænset til 20 % af købene, heraf 

12 % på obligationer udstedt af europæiske institutioner og kun symbolske og 

ubetydelige 8 % på statsobligationer fra euroområdet, hvilket viser medlemsstaternes 

mangel på politisk vilje til at acceptere både de fordele og de ulemper, som en sand 

fælles pengepolitik ville indebære; 

F. der henviser til, at transmissionsmekanismen for pengepolitikken til realøkonomien til 

trods for ECB's ukonventionelle foranstaltninger siden 2010 fortsat er hæmmet i 

betydelig grad; der henviser til, at ifølge IMF's Spring Outlook er risikoen for deflation 

stadig et vigtigt spørgsmål for euroområdet, idet den fortsat ligger tæt på 30 %, og at 

nogle lande allerede oplever deflation;  

G. der henviser til, at finanskrisen i 2008 resulterede i en massiv intervention fra EU-

regeringernes side til støtte for finanssektoren; der henviser til, at den samlede 

statshjælp til finanssektoren beløb sig til mere end 5 billioner?? EUR, svarende til 40,3 

% af EU's BNP; 

H. der henviser til, at statsgældens bæredygtighed ifølge OECD's rapport for 2012 i høj 

grad blev påvirket af omfanget af eksplicitte eller implicitte garantier for bankgæld;  

I. der henviser til, at IMF ifølge World Economic Outlook fra april 2015 har konstateret, 

at strukturreformer baseret på regulering af arbejdsmarkedet ikke har en statistisk 

signifikant indvirkning på totalfaktorproduktiviteten, i modsætning til investeringer i 

F&U, der medfører de største produktivitetsstigninger, hvilket betyder, at de 

økonomiske og sociale omkostninger ved tilpasninger under reformprocessen ikke 

opvejes af dens positive indvirkning på outputvækst på længere sigt;  

J. der henviser til, at ifølge IMF’s arbejdsdokument, som blev offentliggjort i maj 2015, 

om de makroøkonomiske virkninger af offentlige investeringer, så øger offentlige 

investeringer produktionen og mindsker arbejdsløsheden, både på kort sigt og på lang 

sigt; der henviser til, at de produktionsmæssige virkninger er højere i en situation med 

økonomisk afmatning og pengepolitisk lempelse, som i euroområdet, og kan føre til en 

reduktion af gælden i forhold til BNP; der henviser til, at offentlige investeringer, der 

finansieres ved udstedelse af gældsbeviser, har vist sig at have større 

produktionsmæssige virkninger end budgetneutrale investeringer; 

K. der henviser til, at besparelser i de offentlige udgifter, der stammer fra finanspolitiske 

konsolideringsplaner, har medført en forringelse af den sociale beskyttelse, samtidig 

med at antallet af europæiske familier truet af fattigdom og social udstødelse er steget til 

over 25 %; 

L. der henviser til, at skatteunddragelse har genereret milliarder i tab af potentielle 
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indtægter til de offentlige finanser i adskillige medlemsstater til fordel for store 

virksomheder, hvilket underminerer grundlaget for solidaritet og fair konkurrence inden 

for euroområdet; 

1. mener, at den nuværende økonomiske situation kræver hurtige, omfattende og 

beslutsomme foranstaltninger for at tackle problemerne med høj arbejdsløshed, stigende 

fattigdom og uforholdsmæssig store uligheder samt for at modvirke risikoen for 

deflation og langvarig recession;  

2. fremhæver, at den nuværende ramme for økonomisk styring ikke har formået at 

håndtere udfordringerne med at sikre makroøkonomisk stabilitet, fremme bæredygtig 

vækst og tackle kilderne til makroøkonomiske ubalancer inden for euroområdet; 

understreger, at den nuværende ramme for økonomisk styring ikke tillader en egentlig 

debat om alternativer til en ubalanceret reguleringsramme baseret på vilkårlige 

budgetbestemmelser eller en debat om den langsigtede bæredygtighed af valutaunionen 

og en medlemsstats mulighed for at trække sig ud efter en demokratisk afstemning; 

3. beklager, at de eksisterende rammer for økonomisk styring under stabilitets- og 

vækstpagten, "sixpack"- og "twopack"-lovgivningen samt finanspagten unødigt 

begrænser euroområdets medlemsstaters afgørende finanspolitiske råderum, idet de 

fratages deres eneste effektive makroøkonomiske redskab i en situation med lav 

efterspørgsel og pengepolitisk ineffektivitet;  

4. påpeger, at vigtige politiske initiativer baseret på Kommissionens og trojkaens 

politikanbefalinger har været baseret på misvisende økonomiske prognoser og 

fejlbehæftede økonomiske modeller, der ikke formåede at forudse den igangværende 

krise; advarer om, at beregningen af produktionsgabet bygger på en forældet metode, 

hvilket ses af de hyppige revisioner af Kommissionens skøn; fremhæver, at den 

finanspolitiske konsolidering og strukturreformerne i høj grad har undervurderet 

størrelsen af de finanspolitiske multiplikatorer samt de negative følgevirkningers 

omfang rundt om i landene i en periode med synkroniseret konsolidering og de 

kumulative strukturreformers deflationsvirkning;  

5. mener, at rammerne for økonomisk styring ikke bør forhindre medlemsstaterne i at 

gennemføre de nødvendige kontracykliske foranstaltninger for at bekæmpe den høje 

arbejdsløshed og fattigdom og fremme økonomisk vækst;  

6. beklager manglen på en politisk debat om bæredygtigheden af underskuds- og 

gældskriterierne, herunder 1/20-reglen for gældsreduktion, til trods for de 

kontraproduktive og skadelige virkninger for den økonomiske og sociale situation i flere 

medlemsstater;  

7. beklager, at Kommissionens og trojkaens landespecifikke henstillinger vedrørende 

arbejdsmarkedsreformer medførte et drastisk forøgelse i midlertidige job og deltidsjob, 

hvilket havde stor indvirkning på arbejdsløshedstallene, lønningerne og adgangen til 

banklån, hvilket har forværret den sociale utilfredshed og øget usikkerhedsfølelsen hos 

folk;  

Mulige foranstaltninger, der ikke kræver traktatændringer  
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8. mener, at meddelelsen ikke i tilstrækkelig grad udvider anvendelsesområdet for 

investeringsklausulen, der giver mulighed for fleksibilitet i den præventive del af 

stabilitets- og vækstpakken, for at tage hensyn til medlemsstaternes 

investeringsprogrammer, idet denne fleksibilitet er begrænset til medfinansiering af 

projekter under struktur- og samhørighedspolitikken og EFSI; mener, at denne tilgang 

hurtigt bør tages op til fornyet overvejelse for at få en positiv indvirkning på vækst, 

jobskabelse og social samhørighed ved at etablere en bredere gylden regel, i både den 

forebyggende og den korrigerende del, fritagelse for underskud- og gældsberegninger i 

henhold til stabilitets- og vækstpagten for alle offentlige udgifter til produktive 

investeringer i F&U og innovation samt en garanteret minimumsindkomst, der vedtages 

af de enkelte medlemsstater; 

9. mener, at strukturreformer i euroområdet bør have en klar positiv samfundsøkonomisk 

indvirkning og bør bidrage direkte til den økonomiske, finansielle og sociale stabilitet i 

EU og til Europa 2020-strategiens mål; understreger, at den nuværende tilgang til 

strukturreformer ikke har formået at imødegå de største udfordringer i flere EU-

medlemsstater, som f.eks. manglende institutionel ansvarlighed og gennemsigtighed, 

korruption, skattesvig og skatteunddragelse;  

10. understreger, at den aktuelle ramme for økonomisk styring, navnlig 1/20-reglen for 

gældsreduktion, er økonomisk, socialt og politisk uholdbar, og opfordrer derfor til, at 

den undergår en omfattende og radikal revision, der igen giver medlemsstaterne 

finanspolitisk og monetær autonomi; 

11. understreger, at Kommissionens tresøjlestrategi (investeringer, finanspolitiske regler og 

strukturreformer), der blev præsenteret i den årlige vækstundersøgelse 2015, stort set 

repræsenterer den samme gamle strategi, der ikke formåede at forebygge eller tackle 

den nuværende sociale og økonomiske krise, og opfordrer derfor til, at den opgives;  

12. understreger, at de uforholdsmæssigt store overskud i kernen af euroområdet ikke bør 

betragtes som mindre foruroligende end de uforholdsmæssigt store underskud i 

periferien; mener, at proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer bør 

anvendes på en mere afbalanceret måde mellem underskuds- og overskudslande og 

primært bør tage hensyn til lande, hvor der er betydelig plads for en indsats, med 

henblik på at sætte en stopper for urimelige og skadelige konkurrencepraksisser baseret 

på intern devaluering;  

13. mener, at der er et stort og hastende behov for mindre kompleksitet, bedre ejerskab og 

mere gennemsigtighed og demokrati i den økonomiske styring; mener, at det er 

vanskeligt at opnå fuld beskæftigelse, bæredygtig økonomisk vækst og politisk stabilitet 

ved at føje et nyt lag af regler til de allerede eksisterende eller ved at påtvinge valgte 

nationale regeringer eller parlamenter økonomiske politikker, og at en forbedring af 

situationen kun kan komme fra institutioner, der er underlagt direkte demokratisk 

ansvarlighed; 

14. erkender, at rammen for økonomisk styring i forhold til den nuværende situation med en 

evig krise skal korrigeres og suppleredes både på mellemlang og lang sigt for at give 

EU og euroområdet mulighed for at klare udfordringerne med hensyn til at skabe fuld 

beskæftigelse, finansiel stabilitet, økonomisk vækst og langsigtede investeringer og 
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samtidig bekæmpe uligheder og social udstødelse;  

15. minder om Europa-Parlamentets bemærkning om, at indførelsen af den europæiske 

stabilitetsmekanisme uden om den struktur, som EU-institutionerne udgør, er et 

tilbageskridt for den politiske integration i Unionen; påpeger, at de redningspakker, der 

blev tilvejebragt gennem den europæiske stabilitetsmekanisme, udelukkende blev brugt 

til rekapitalisering af banksektoren; er derfor af den opfattelse, at stabilitetsmekanismen 

udgør en unødvendig overlapning med andre eksisterende instrumenter for finansiel 

støtte til banksektoren; 

16. minder om, at Den Økonomiske og Monetære Union er blevet begrænset til et stift 

system med faste valutakurser og uholdbare budgetregler; understreger, at en egentlig 

ØMU kræver demokratisk støtte og økonomiske og politiske betingelser, som ikke er til 

stede i EU, samt en fælles finanspolitisk kapacitet, hvilket ikke er en realistisk 

mulighed;  

17. understreger, at den mangelfulde udformning af ØMU’en, i mangel af de nødvendige 

betingelser for et optimalt fungerende valutaområde, har udviklet og fremmet uholdbare 

makroøkonomiske ubalancer inden for euroområdet, hvilket har ført til en ophobning af 

uforholdsmæssigt store underskud og overskud på betalingsbalancens løbende poster; 

understreger, at euroen har fungeret som den mest splittende faktor i forbindelse med 

den europæiske integration siden anden verdenskrig; 

18. minder om, at bankunionen er resultatet af en politisk vilje til at undgå nye finanskriser 

og til at mindske de negative afsmittende virkninger på grund af en statsgældskrise i 

euroområdet; påpeger, at der stadig mangler en bankstrukturreform, der er baseret på en 

klar automatisk adskillelse af handelsaktiviteter fra bankens hovedfunktion, der er 

udlån;  

En køreplan for en bæredygtig og effektiv økonomisk styring  

19. opfordrer medlemsstaterne til at forelægge en ambitiøs køreplan, som tager højde for 

behovet for reformer af den økonomiske styring som skitseret i denne betænkning;  

20. opfordrer aktørerne i forbindelse med denne nødvendige revision af den økonomiske 

styring til at undgå lette løsninger og til at udforske alle muligheder, inklusive dem, som 

kræver en ændring af traktaterne; mener, at en sådan køreplan skal baseres på følgende 

elementer: 

– indførelse af en fortrydelsesret i euroområdet og en udvidelse af opt-out-

muligheden gennem en traktatrevision 

– nationale offentlige udgifter til a) investeringer i F&U og innovation, og b) en 

garanteret mindsteindkomst, der fastsættes af hver medlemsstat, skal umiddelbart 

undtages fra underskuds- og gældsberegninger under stabilitets- og vækstpagten 

– der skal ske et paradigmeskift fra finanspolitisk konsolidering og stram 

økonomisk politik til en langsigtet strategi baseret på kontracykliske politikker, 

social samhørighed og en effektiv reform af både den finansielle sektor og 
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selskabsbeskatningen  

– en revideret forvaltningsramme, der giver medlemsstaterne mulighed for at udøve 

deres suveræne ret til at føre selvstændige finanspolitikker 

– udskiftning af eksisterende budgetmæssige kriterier, herunder reglen om 

budgetbalance og 1/20-reglen for gældsreduktion, med makroøkonomiske og 

sociale indikatorer, såsom realvækst, langsigtede offentlige investeringer og 

arbejdsløshedsprocenter samt fair og gennemsigtige skattesystemer 

– et sæt foranstaltninger, der skal beskytte en medlemsstat, som beslutter at trække 

sig ud af euroområdet, fra risikoen for kapitalflugt på grund af spekulation 

– en klar retlig ramme i euroområdet for omstrukturering af statsgæld og lettelse af 

gældsbyrden; 

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 

Or. en 

 

 


