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

status og udfordringer 

Europa-Parlamentet, 

– 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 skrivelse af 3. juli 2013 fra Olli Rehn, næstformand i Kommissionen, 

om anvendelsen af artikel 5, stk. 1, i Rådets forordning nr. 1466/97 om styrkelse af 

overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske 

politikker, 

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

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
3
, 

– 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
4
, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1173/2011 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. 12. 
4 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 33. 
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16. november 2011 om konsekvent håndhævelse af budgetovervågningen i 

euroområdet
1
,  

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

medlemsstaternes budgetmæssige rammer
2
, 

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

november 2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer
3
, 

– 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
4
, 

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

Kommissionen og IMF's) rolle og virksomhed i programlandene i euroområdet
5
, 

– der henviser til sin beslutning af 12. december 2013 om onlinedistribution af 

audiovisuelle værker i EU
6
, 

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

samordning af de økonomiske politikker
7
,  

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

krise: henstillinger vedrørende foranstaltninger og initiativer, der bør iværksættes
8
, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. november 2014 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 konklusionerne fra Det Europæiske Råds møder i juni og december 

2014, 

– der henviser til konklusionerne fra eurotopmødet i oktober 2014, 

– der henviser til Kommissionens formand Jean-Claude Junckers tale til Europa-

Parlamentet den 15. juli 2014, 

                                                 
1 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 1. 
2 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 41. 
3 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 25. 
4 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 8. 
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0239. 
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0598. 
7 EUT C 165 E af 11.6.2013, s. 24. 
8 EUT C 33 E af 5.2.2013, s. 140. 
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– der henviser til årlig vækstundersøgelse 2015 (COM(2014)902), 

– der henviser til tale holdt af ECB's formand, Mario Draghi, på det årlige 

centralbanksymposium i Jackson Hole den 22. august 2014; 

– der henviser til forslag til afgørelse af 14. januar 2015 fra EU-Domstolens 

generaladvokat, Cruz Villalón, om lovligheden af ECB's program for direkte monetære 

transaktioner, OMT, 

– 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 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 arbejdsdokument nr. 977 af 6. juli 2012 fra Organisationen for 

Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) 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 IMF's diskussionsoplæg fra september 2013 med titlen "Towards a fiscal 

union for the euro area", 

– 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 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0190/2015), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

A. der henviser til, at bruttonationalproduktet i euroområdet efter to år i træk med 

uforudset negativ vækst ifølge Kommissionens efterårsprognose forventes at stige med 

0,8 % i 2014 og 1,1 % i 2015, hvilket betyder, at BNP-niveauet fra før krisen ikke vil 

blive genvundet i år, og at produktionsgabet fortsat vil være stort; der endvidere 

henviser til, at de nyeste prognoser forudser en klar risiko for en meget lav inflation i en 

lang periode; 

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

efter gennemførelsen af programmerne, med forventede BNP-vækstrater i 2014 på 

mellem -2,8 % for Cypern og +4,6 % for Irland, hvilket afspejler nogle tiltagende 

interne divergenser, der virker stadig mere undergravende; 

C. der henviser til, at investeringerne i euroområdet ifølge Kommissionens 

efterårsprognose faldt med 3,4 % i 2012, med 2,4 % i 2013 og med 17 % siden tiden før 
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krisen; der henviser til, at den forventede genrejsning af investeringsudgifter for 2014 

og 2015 (1,7 %) er meget svag; der henviser til, at manglen på investeringer er skadelig 

for de kommende generationer og forværrer udsigterne vedrørende de offentlige 

finansers bæredygtighed; 

D. der henviser til, at en europæisk investeringsplan er ved at blive gennemført, der tager 

sigte på at finansiere 315 mia. EUR til nye investeringer over de næste tre år; 

E. der henviser til, at arbejdsløshedsprocenten ifølge Kommissionens vinterprognose i 

2015 og 2016 i hele EU forventes fortsat at være på over 11 %; 

Status over de nuværende rammer for økonomisk styring 

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

beslutsomme foranstaltninger for at imødegå truslen om deflation eller meget lav 

inflation, lav vækst og høj arbejdsløshed; 

2. mener, at EU fortsat er fanget i en usædvanlig lang og hård økonomisk nedtur, der 

startede i 2008; påpeger, at produktionsgabet fortsat er for bredt, hvilket medfører 

hysterese og et permanent tab af kapacitet; mener endvidere, at der er et bydende behov 

for yderligere og koordinerede finans- og pengepolitikker, hvis formålet er både at 

undgå en gældsdeflationsfælde og at skabe nye kapaciteter rettet mod en miljøvenlig 

forandring af EU's økonomi;  

3. anmoder i denne forbindelse om et vidtrækkende grønt europæisk investeringsprogram 

for Europa rettet mod den sociale og miljømæssige forandring af EU's økonomi; 

4. fremhæver, at de nuværende rammer for økonomisk styring ikke sørger for en passende 

demokratisk ansvarlighedsmekanisme vedrørende vurderingen af de økonomiske 

perspektiver i euroområdet eller vedrørende en overordnet finanspolitisk kurs, og at de 

ikke sørger for en tilstrækkeligt demokratisk overvågningsprocedure til vurdering af de 

forskelligartede økonomiske og finanspolitiske forhold på lige fod;  

5. beklager navnlig de beslutninger, Eurogruppen har truffet bag lukkede døre uden 

gennemsigtighed og ordentlig ansvarlighed; opfordrer til en offentliggørelse af 

protokollerne fra Eurogruppens møder; minder om konklusionen i rapporten om 

trojkaens aktiviteter, der beklager Eurogruppens mangel på legitimitet og ansvarlighed 

på EU-plan, når den antager myndighedsbeføjelser som udøvende magt i EU-regi; 

6. minder om konklusionen i rapporten om trojkaens aktiviteter, der beklager det mudrede 

billede af rækkevidden af rollerne for "teknisk rådgivning" og "Eurogruppe-

repræsentationen", der delegeres både til Kommissionen og til ECB i forbindelse med 

udformning, gennemførelse og evaluering af bistandsprogrammer; finder det i dette 

perspektiv dybt beklageligt, at Rådet og Eurogruppen ikke giver Kommissionen klare 

og ansvarlige mandater for de enkelte sager, og at der en potentiel interessekonflikt 

internt i Kommissionen mellem dens rolle i trojkaen og dens ansvar som traktaternes 

vogter;  

7. bemærker, at vigtige politiske initiativer, herunder politikhenstillinger, har været baseret 
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på økonomiske prognoser, som ikke imødeså den lave vækst og inflation, vi har været 

vidner til som følge af fremrykkede spareforanstaltninger, og som i høj grad 

undervurderede størrelsen af den finanspolitiske multiplikator i en situation, der var 

kendetegnet ved alvorlig uro på finansmarkederne samt ved følgevirkningernes omfang 

rundt om i landene i en periode med synkroniseret konsolidering kombineret med de 

kumulative og fremskyndede strukturreformers deflationsvirkning;  

8. bemærker, at byrden ved tilpasningerne primært er båret af de medlemsstater, der kom 

ind i krisen med store overskud på betalingsbalancens løbende poster og store 

gældskvoter i forhold til BNP, hvilket har skabt en generel tendens til deflation;  

9. påpeger især, at de forhåndsudsendte og ubalancerede spareforanstaltninger samt 

budgetnedskæringer i grundlæggende velfærdssystemer i hele Europa ikke kun har haft 

dramatiske sociale konsekvenser, men at de også har skadet den europæiske 

genopretning, og at de i sidste ende i unødigt omfang har forværret de offentlige 

gældskvoter i forhold til BNP sammenlignet med en nødvendig, men mere gradvis og 

bedre udformet langsigtet strategi for en finanspolitisk konsolidering; understreger, at 

nogle vidtrækkende besparelsesforanstaltninger er uforenelige med de traktatfastsatte 

forpligtelser og grundlæggende rettigheder omhandlet i EU's charter; 

10. understreger, at det i den nuværende situation er nødvendigt med en forbedret og 

inklusiv økonomisk koordinering (for at øge den samlede efterspørgsel, forbedre den 

finanspolitiske bæredygtighed og muliggøre rimelige og bæredygtige reformer og 

tilknyttede investeringer) og hurtige reaktionsmuligheder for at rette op på de mest 

indlysende skævheder i den økonomiske styringsramme; 

11. mener derfor, at en lovgivningsmæssig revision af de retlige rammer for økonomisk 

styring ikke kun er nødvendig i forhold til budgetbestemmelserne, men også for at 

danne grundlaget for investeringsrammer af høj kvalitet med henblik på at sikre en 

bindende bredere socioøkonomisk konvergensproces for at nå de ajourførte EU-2020-

mål; er derfor uenig i Kommissionens vurdering ifølge hvilken de nuværende rammer 

for økonomisk styring har været en succes, hvorfor der aktuelt ikke er behov for en 

revision af sådanne retlige rammer;  

12. advarer om, at akkumuleringen af procedurer gør rammerne for økonomisk styring 

komplekse og ikke gennemsigtige nok, hvilket svækker parlamenternes, 

arbejdsmarkedsparternes og borgernes fornemmelse af ejerskab og accept i forhold til 

de retningslinjer, henstillinger og reformer, der udspringer af denne ramme; 

understreger derfor behovet for en juridisk revision, der vil forenkle de komplekse og 

ofte overlappende overvågnings- og rapporteringsprocedurer, samtidig med at den 

demokratiske kontrol og ansvarlighed øges inden for rammerne af det europæiske 

semester;  

13. anerkender, at der er gjort lidt fremskridt, hvad angår en ejerskabsfornemmelse i den 

nationale debat i euroområdets medlemsstater, bl.a. takket være de nationale finansråds 

bidrag; 

Hvordan udnyttes fleksibiliteten i de eksisterende regler bedst? 



 

AM\1066126DA.doc  PE558.980v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

14. fremhæver, at de eksisterende foranstaltninger under stabilitets- og vækstpakken (SVP), 

som er blevet vedtaget, i for høj grad er baseret på skøn og i praksis ikke har skabt en 

tilstrækkelig og passende konjunkturudjævnende ramme; minder om, at mange 

medlemsstater i tider med medgang ikke har været i stand til at sikre en 

konjunkturudjævnende konsolidering; finder det beklageligt, at skønsmargenen som 

fastsat i lovgivningen ikke blev udnyttet fuldt ud i tidligere år, i en situation med lav 

inflation, lav vækst og høj arbejdsløshed; understreger, at denne skønsmæssige 

fleksibilitet som følge heraf nærmere er blevet reglen end undtagelsen, idet de 

systematisk bliver anvendt på en ineffektiv måde i tider med social og økonomisk 

modgang, hvilket har været tilfældet;  

15. påskønner, at Kommissionen i sin fortolkende meddelelse om fleksibilitet for nylig har 

erkendt, at den måde, som de nuværende finanspolitiske regler fortolkes på, er 

medvirkende til, at investeringskløften i EU kan blive udjævnet, og at gennemførelsen 

af vækstfremmende, bæredygtige og socialt afbalancerede reformer lettes; 

16. støtter, at de nationale bidrag til den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer af 

Kommissionen anses for finanspolitisk neutrale i forhold til SVP; efterlyser yderligere 

klarhed omkring den konkrete behandling af disse bidrag i overensstemmelse med 

fortolkningen af SVP-reglerne, der er opstillet i meddelelsen;  

17. understreger, at Kommissionens meddelelse om fleksibilitet har til formål at udvide 

anvendelsesområdet for investeringsklausulen, idet den tillader en vis begrænset 

fleksibilitet i den præventive del af SVP for at tage hensyn til medlemsstaternes 

investeringsprogrammer, navnlig hvad angår udgifter til projekter under struktur- og 

samhørighedspolitikken, herunder ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, transeuropæiske 

netværk og Connecting Europe-faciliteten samt samfinansiering under EFSI; mener, at 

denne tilgang hurtigt må tages op igen med henblik på at blive anvendt symmetrisk på 

SVP's korrigerende del;  

18. mener, at reformprocessen under de præventive og korrigerende dele bør vurderes 

demokratisk af Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i stadig dialog med 

arbejdsmarkedets parter; beklager, at disse reformer i et stort antal medlemsstater i 

praksis har undergravet de sociale og miljømæssige rettigheder, øget arbejdets 

usikkerhed og forringet de offentlige pensionsrettigheder;  

19. opfordrer til resultatorienterede metodologiske retningslinjer vedrørende de mulige 

reformer, herunder indvirkning og cost-benefitvurdering og tidshorisont-indvirkning, 

under udtrykkelig hensyntagen til eksterne virkninger og de sociale og miljømæssige 

gevinster ved disse reformer samt tilsynsmekanismer til vurdering af deres respektive 

bidrag til ajourføringen af de nationale EU 2020-mål; påpeger, at sådanne 

resultatorienterede foranstaltninger også bør danne grundlag for vurderingen af reformer 

inden for rammerne af den korrigerende del af SVP;  

20. mener, at de generelle økonomiske reformer, der indgår i de nationale 

reformprogrammer, bør have et målbart positivt samfundsøkonomisk og miljømæssigt 

afkast og bidrage til en større administrativ kapacitet;  

21. beklager imidlertid, at meddelelsen ikke kommer nærmere ind på, hvad der menes med 
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"usædvanlige begivenheder", der unddrager sig medlemsstaternes kontrol, og i hvilke 

tilfælde Kommissionen midlertidigt kan fravige tilpasningskursen hen imod dens 

mellemfristede målsætning; 

Tættere koordinering og økonomisk konvergens: mulig forbedring af SVP i forbindelse 

med evalueringen af sixpack og twopack 

22. mener, at der er mere plads for fleksibilitet og blød lovgivning under SVP og under det 

europæiske semester; opfordrer Kommissionen til at bygge på denne fleksibilitet og til 

at foreslå yderligere fortolkningsregler;  

23. mener, at de europæiske finanspolitiske bestemmelser bør defineres inden for de 

eksisterende rammer for økonomisk styring, der er blevet en del af EU-retten; opfordrer 

derfor til, at de eksisterende mellemstatslige aftaler som f.eks. finanspagten, der 

undergraver den demokratiske kontrol af eksisterende regler, erstattes;  

24. understreger imidlertid, at en revision af lovrammen ville være det mest passende 

politiske instrument til realisering af en virkelig konjunkturudjævnende tilgang, der 

kræver en hurtigere konsolidering i opgangstider og mere manøvrerum i perioder med 

negativt produktionsgab, særlig i en situation, hvor økonomien befinder sig i en 

situation med nul-rente;  

25. påpeger, at en sådan revision bl.a. kunne omfatte en kvalificeret behandling af 

investeringer ved hjælp af metoder til kapitalbudgettering som f.eks. 

afskrivningsmetode for visse kategorier af offentlige investeringer af høj kvalitet, der 

genererer store og målbare samfundsmæssige og miljømæssige resultater i perioder, 

hvor beskæftigelsen og produktionen ligger under potentialet;  

26. påpeger, at en sådan metode ville åbne mulighed for en intelligent 

konjunkturudjævnende tilgang ved at sprede omkostningerne til investeringsudgifter 

rettet mod en mere bæredygtig økonomi, der foretages i nedgangstider i hele 

investeringsperioden, da det er almindelig praksis i forbindelse med bogføring inden for 

den private sektor;  

27. opfordrer Kommissionen og Rådet til at artikulere de finanspolitiske og 

makroøkonomiske rammer bedre, navnlig i den korrigerende del af SVP, for at 

muliggøre en tidligere debat blandt aktørerne under hensyntagen til behovet for at øge 

konvergensen mellem euroområdets medlemsstater og de nationale parlamenters og 

arbejdsmarkedsparters rolle i forbindelse med udformningen og gennemførelse af 

bæredygtige og socialt afbalancerede reformer;  

28. understreger, at den årlige vækstundersøgelse og euroområdehenstillingen må udformes 

bedre og gøres lettere at anvende for at muliggøre en global økonomisk debat, navnlig 

hvad angår konvergens i euroområdet; foreslår, at det ved udarbejdelsen af de 

landespecifikke henstillinger tilstræbes at opnå en bedre balance og en mere koordineret 

tilgang mellem den årlige vækstundersøgelse og proceduren i forbindelse med 

makroøkonomiske ubalancer, og foreslår, at den procedure, der fører til vedtagelsen af 

euroområdehenstillingen gøres obligatorisk efter en egentlig debat i Europa-Parlamentet 

og de nationale parlamenter, som kan give incitamenter, der kan tilskynde til 



 

AM\1066126DA.doc  PE558.980v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

gennemførelsen af den; kræver, at henstillingen som led i proceduren i forbindelse med 

uforholdsmæssigt store underskud knyttes sammen med de landespecifikke henstillinger 

i et enkelt dokument;  

29. går ind for en styrket proces med henblik på udarbejdelse, opfølgning og overvågning af 

landespecifikke henstillinger; mener, at Kommissionen udtrykkeligt bør opstille 

henstillinger, der sigter mod at opfylde ajourførte nationale Europa 2020 mål; minder 

om, at lovgivningen stadfæster princippet om, at medlemsstaterne skal "følge eller 

forklare" disse henstillinger; opfordrer i denne henseende medlemsstaterne til at 

forklare, hvordan alternative politiske foranstaltninger kan bidrage til realiseringen af 

nationale Europa 2020 mål på en målbar måde, hvis henstillingerne ikke følges; 

30. understreger, at den vigtigste mangel ved de aktuelle rammer for økonomisk styring i 

form af legitimering af input er, at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter ikke 

i tilstrækkeligt omfang og reelt medvirker til udformningen og overvågningen af 

finanspolitiske og økonomisk-politiske henstillinger; slår til lyd for, at der vedtages en 

interinstitutionel aftale for at sikre en styrket rolle i forbindelse med vedtagelse af de 

vigtigste dokumenter i tilknytning til det europæiske semester (den årlige 

vækstundersøgelse, rapporten om varslingsmekanismen, de landespecifikke 

henstillinger) og for, at de nationale parlamenter tildeles en aktiv og "skridt for skridt" 

kontrollerende rolle;  

31. anmoder Kommissionen om at foretage en grundig vurdering af 1/20-reglen med 

henblik på at erstatte den med en bedre udformet og finjusteret regel; opfordrer i denne 

henseende til en differentiering mellem gæld, der er indgået med henblik på at give 

støtte til finanssektoren under krisen, og resten af gælden; minder om, at omtrent 1/3 af 

gælden har sin oprindelse i støtteforanstaltninger, som medlemsstaterne har stillet til 

rådighed for banksektoren siden 2008; er af den opfattelse, at en sådan del af 

gældskvoten i forhold til BNP bør nedbringes gennem målrettede foranstaltninger, der 

inddrager finanssektoren i at bidrage hertil;  

32. anmoder Kommissionen om at gennemføre en grundig vurdering af de mellemfristede 

budgetmålsætninger, der er fastsat i sixpack'en, med henblik på at erstatte dem med en 

bedre udformet og finjusteret regel; understreger, at en fælles regel for alle ikke er 

hensigtsmæssig, eftersom gældskvote i forhold til BNP i sidste ende går i retning af 

gennemsnitsunderskuddet i forhold til det nominelle BNP;  

33. opfordrer til en revision af gældsbæredygtighedskonceptet på grundlag af en tilgang 

baseret på grundlæggende rettigheder, som sigter mod at forhindre en situation, hvor 

forpligtelserne til at afdrage gælden udgør en hindring eller har forrang frem for 

afsættelse af tilstrækkelige minimumsressourcer til finansiering af grundlæggende 

tjenester og dermed til opfyldelse af grundlæggende rettigheder; går navnlig ind for en 

konference på EU-plan om gæld og euroområdets fremtid, som skal tilrettelægges i 

form af en aftale med henblik på ændring af traktaten for at forbedre den demokratiske 

ansvarlighed og uddybe den økonomiske integration i ØMU'en;  

34. minder om konklusionen i trojkarapporten, hvori det kræves, at der tages stilling til 

behovet for gældslettelse til Grækenland og til den betydelige kapitaludstrømning fra 

dette land, og anmoder Rådet om at aktivere den ramme, som det fastlagde for 
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behandlingen af overtagne aktiver for at bryde den onde cirkel mellem stater og banker 

og lette den offentlige gældsbyrde i Irland, Grækenland, Portugal og Cypern;  

35. opfordrer Kommissionen til at gøre den tresøjlestrategi (investeringer, finanspolitiske 

regler og strukturreformer), der blev præsenteret i den årlige vækstundersøgelse 2015, 

mere konkret i forbindelse med euroområdehenstillingen og i de landespecifikke 

henstillinger og til at styrke sin tilgang ved at inddrage en fjerde søjle om beskatning, 

som ville omfatte en årlig kontrolmekanisme vedrørende f.eks. udviklingen omkring 

skattesvig og skatteunddragelse, status i forbindelse med miljøbeskatning samt 

foranstaltninger indført på både nationalt og europæisk plan for at tage bestemte 

landespecifikke henstillinger op med henblik på at forbedre en retfærdig beskatning;  

36. understreger, at flagskibsinitiativet om et ressourceeffektivt Europa opfordrer til, at 

miljøskattebegunstigelser udfases; minder om Kommissionens vurdering, hvorefter der 

er et stort politisk råderum for at ændre skatten på arbejde til miljøskatter;  

37. understreger, at støtte til og eksterne virkninger i forbindelse med fossile brændstoffer 

og atomkraftbaseret energi og varme ifølge Kommissionen udgør en udgift på 262 mia. 

EUR om året;  

38. understreger, at skatten på arbejde ifølge Kommissionen tegner sig for omkring 53 % af 

de samlede skatteindtægter i euroområdet, mens miljøbeskatning tegner sig for 5,7 %; 

påpeger, at der er et stort råderum for en sådan miljøvenlig finanspolitisk reform;  

39. opfordrer derfor indtrængende til, at en ajourført Europa 2020-strategi og de 

landespecifikke henstillinger bør indeholde specifikke mål og standarder både for 

overvågning af udfasningen af markedsforvridende miljøskadelig støtte senest i 2020 og 

for en forøgelse af miljøskatter i forhold til de samlede skatteindtægter med mindst 5 % 

i 2020;  

40. mener, at nationale skattepolitiske råd kunne spille en nyttig rolle på EU-plan; mener, at 

der bør oprettes et europæisk netværk, der kan sikre en uafhængig og pluralistisk 

analyse af de økonomiske perspektiver, og som kan danne grundlag for en velinformeret 

egentlig politisk debat blandt aktørerne; understreger, at et sådant netværk skal fremme 

teoretisk diversitet for at undgå gruppetænkning;  

41. mener, at proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer bør anvendes på 

en mere afbalanceret måde mellem underskuds- og overskudslande, bl.a. for at tage 

hensyn til, hvor der er betydelig plads for en indsats; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at revidere proceduren i forbindelse med makroøkonomiske 

ubalancer, således at der omhyggeligt kan udvikles et fuldt symmetrisk rationale for de 

aktuelle ubalancer på betalingsbalancen inden for rammerne af proceduren i forbindelse 

med makroøkonomiske ubalancer;  

42. opfordrer til en færdiggørelse af resultattavlen for makroøkonomiske ubalancer med 

sociale indikatorer, der som minimum bør sidestilles med resten af indikatorerne i 

proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer; mener, at sådanne 

indikatorer også skal kunne udløse en korrigerende indsats og ikke blot bør anvendes til 

at "overvåge" den generelle socioøkonomiske situation; insisterer på, at 
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uforholdsmæssig høj arbejdsløshed, ulighed og fattigdom også er truende ubalancer i 

euroområdet; minder om sine gentagne anmodninger om, at der indføres indikatorer 

vedrørende ressourceeffektivitet, enhedskapitalomkostninger og andre relevante 

indikatorer for tilsyn med fremskridt henimod EU 2020-målene, herunder udgiftsfrie, 

konkurrenceevne-relaterede indikatorer inden for områder såsom forskning, udvikling 

og uddannelse; 

43. understreger, at en indikator for ressourceeffektivitet, der indarbejdes i PMU-

resultattavlen, navnlig bør lette overvågning af fremskridt i retning af en afkobling 

mellem økonomisk udvikling og brugen af naturressourcer; 

44. mener, at PMU-resultattavlen bør underlægges en egentlig demokratisk kontrol 

foretaget af EU's medlovgivere, hvilket betyder, at PMU-rammen bør revideres i det 

mindste i overensstemmelse med Europa-Parlamentets holdning, der vedtages forud for 

forhandlingerne om sixpack'en og indebærer en vedtagelse af PMU via en delegeret 

retsakt;  

45. opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan SVP's præventive og korrigerende 

dele kan blive bedre afstemt, navnlig med hensyn til investeringer, ved at tillade en 

midlertidig afvigelse fra den mellemfristede målsætning eller tilpasningskursen hen 

imod den inden for en sikkerhedsmargen under den præventive del;  

46. opfordrer Kommissionen til at tage alle relevante faktorer, herunder realvækst og 

inflation samt arbejdsløshedssatser, i betragtning i forbindelse med evaluering af den 

økonomiske og finanspolitiske situation i medlemsstaterne under proceduren i 

forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud;  

47. insisterer på nødvendigheden af at få klargjort, hvordan der tages hensyn til faktiske 

foranstaltninger under proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud;  

48. insisterer på, at fokusset på strukturelle underskud siden 2005-reformen af SVP sammen 

med indførelsen af en udgiftsregel i 2011-reformen skaber margin for en diskretionær 

gennemførelse af SVP, idet beregningen af vækstpotentialet og produktionspotentialet, 

der ligger til grund for vurderingen af strukturelle underskud, og af udgiftsreglen er 

genstand for adskillige tvivlsomme antagelser og væsentlige justeringer mellem 

Kommissionens efterårs- og forårsprognoser, hvilket fører til forskellige beregninger og 

divergerende vurderinger med hensyn til gennemførelsen af SVP;  

49. minder Kommissionen om, at Kommissionen endnu ikke har gennemført adskillige af 

de overvågningskrav, der er fastsat i forordning (EU) nr. 473/2013 vedrørende bl.a. 

vurderingen af multiplikatoreffekter på landebasis samt indikationer på, hvordan 

reformer og målinger er afgørende for opfyldelsen af de mål, der er fastsat i Unionens 

strategi for vækst og beskæftigelse; opfordrer Kommissionen til at handle i 

overensstemmelse med artikel 265 i traktaten med henblik på at opfylde de ovennævnte 

retlige forpligtelser;  

50. anmoder i den forbindelse Kommissionen om at fremsætte et lovgivningsforslag for at 

kodificere den eksisterende lovgivnings begreb om "strukturel ligevægt" og ønsker 

navnlig en mere fyldestgørende definition af begrebet, så det afspejler en bredere 



 

AM\1066126DA.doc  PE558.980v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

teoretisk baggrund, der blandt andet bør omfatte den underliggende rolle, som den 

finansielle cyklus og den forretningsmæssige cyklus spiller;  

51. opfordrer Kommissionen til, når den vurderer medlemsstaternes finanspolitiske stilling, 

at medtage en bedre balance mellem indvirkningen af aftalte finanspolitiske 

foranstaltninger og reformer og budgettallene baseret på en anslået potentiel vækst i 

BNP, produktionsgab og strukturelle underskud, som kan medføre en uventet radikal 

ændring på et senere tidspunkt; 

Demokratisk kontrol og udfordringer forude for uddybning af den økonomiske styring 

52. mener, at der er et stort behov for mindre kompleksitet, bedre ejerskab, mere 

gennemsigtighed og demokrati i den økonomiske styring; mener, at ønsket om dybere 

integration ikke kan nås ved at føje et nyt lag af regler til de allerede eksisterende;  

53. erkender, at rammerne for økonomisk styring i forhold til den nuværende situation må 

korrigeres og suppleres for at give EU og euroområdet mulighed for at klare de 

udfordringer, som konvergens, fuld beskæftigelse, langvarige investeringer og tillid 

indebærer;  

54. opfordrer til, at udarbejdelsen af de årlige retningslinjer for bæredygtig vækst 

underkastes en fælles beslutningsprocedure, hvilket bør indføres i forbindelse med den 

næste traktatændring, og i mellemtiden omfattes af en interinstitutionel aftale; pålægger 

sin formand til at forelægge de årlige regningslinjer for bæredygtig vækst som ændret af 

Parlamentet på Rådets forårsmøde;  

55. påpeger, at der mangler demokratisk kontrol på EU-plan med den lovgivning, der er 

gennemført under krisen på grundlag af mellemstatslige aftaler; understreger, at 

Domstolens dom i Pringle-sagen udgør et grundlag for at placere ESM inden for 

rammerne af EU's regelsæt;  

56. minder om, at indførelsen af den europæiske stabilitetsmekanisme uden om den 

struktur, som EU-institutionerne udgør, er et tilbageskridt i Unionens politiske 

integration, hvilket Europa-Parlamentet har påtalt, og opfordrer derfor til, at 

stabilitetsmekanismen integreres fuld ud i fællesskabsrammen, og til, at den skal stå til 

ansvar over for Parlamentet;  

57. minder om sin udtalelse om, at trojkaen skal erstattes af en fællesskabsbaseret ramme; 

minder om, at forordning (EU) nr. 472/2013 giver mulighed for en fællesskabsramme til 

udarbejdelse og overvågning af makroøkonomiske tilpasningsprogrammer, som vil 

være i overensstemmelse med ECB's rolle som "tavs observatør" og en revideret rolle 

for IMF, som anmodet af Europa-Parlamentet i dets betænkning om trojkaens 

aktiviteter;  

58. minder Kommissionen og Rådet om sin udtalelse vedtaget på plenarmødet vedrørende 

forordning (EU) nr. 472/2013; understreger navnlig, at det vedtog bestemmelser i denne 

beslutning, der sikrer yderligere gennemsigtighed og ansvarlighed i 

beslutningsprocessen, der leder frem til vedtagelsen af makroøkonomiske 

justeringsprogrammer, idet der indføres et tydeligere og velafgrænset mandat og en 
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overordnet rolle for Kommissionen; anmoder Kommissionen om, at indarbejde sådanne 

bestemmelser i rammerne for et kommende forslag om ændring af forordning (EU) nr. 

472/2013;  

59. understreger, at der i forordning (EU) nr. 472/2013 påtænkes adskillige bestemmelser, 

som indtil videre ikke har været anvendt; minder navnlig om anmodningen i Europa-

Parlamentets betænkning om trojkaen, ifølge hvilken aftalememoranda skal tilpasses, så 

der tages højde for den praksis og de institutioner, der anvendes til at fastsætte 

løndannelsen og den pågældende medlemsstats nationale reformprogram inden for 

rammerne af Unionens strategi for vækst og beskæftigelse, som fastsat i forordning 

(EU) nr. 472/2013 (artikel 7, stk. 1), og om behovet for at sikre tilstrækkelige midler til 

grundlæggende politikker såsom uddannelse og sundhedsvæsen (artikel 7, stk. 7) og 

konkret inddragelse af arbejdsmarkedets parter i udformningen og implementeringen af 

tilpasningsprogrammerne (artikel 8); opfordrer Kommissionen til at handle i 

overensstemmelse med artikel 265 i traktaten med henblik på at opfylde de ovennævnte 

retlige forpligtelser;  

60. anmoder om, at der nedsættes et undersøgelsesudvalg til at undersøge påståede fejl og 

forsømmelser og trojkaens overtrædelser af EU-retten;  

61. henstiller i overensstemmelse med EU-Domstolens generaladvokats forslag til 

afgørelse, at ECB ikke deltager i nogen støtteprogrammer;  

62. henstiller, at der gennemføres en vurdering af Eurogruppens beslutningsproces for at 

sikre tilstrækkelig demokratisk kontrol; mener, at kommissæren for økonomiske 

anliggender på længere sigt bør overtage rollen som formand for Eurogruppen;  

63. minder om, at en virkelig Økonomisk og Monetær Union (ØMU) ikke blot kan 

begrænses til et sæt regler, men også kræver en større finanspolitisk kapacitet i 

euroområdet, som har en relevant makroøkonomisk indvirkning i ØMU'en og en øget 

demokratisk legitimitet;  

64. minder om, at bankunionen er resultatet af en politisk vilje til at undgå en finanskrise, 

og om, at der er behov for den samme viljestyrke med hensyn til en finanspolitisk union 

for at undgå en politisk krise;  

65. anmoder Kommissionen om at forelægge en ambitiøs køreplan, som tager højde for 

behovet for reformer af den økonomiske styring således som skitseret i denne 

betænkning, og som bør forelægges Parlamentet inden udgangen af maj 2015 og forud 

for Det Europæiske Råd i juni;  

66. opfordrer aktørerne i dette nødvendige næste skridt i ØMU'en til at undgå lette løsninger 

og til at udforske alle muligheder, som er blevet drøftet og dokumenteret over lang tid, 

som måder at nå frem til en uddybning af ØMU'en på, såsom: 

– en "skatteunion" og en finanspolitisk kapacitet for euroområdet, der er ledsaget af 

en dækkende demokratisk legitimitetsmekanisme i Europa-Parlamentet 

– en social dimension, inklusive en mindstelønsmekanisme og en 
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minimumsarbejdsløshedsforsikringsordning for euroområdet og dybdegående 

reformer, der kan fremme mobilitet 

– udvidede demokratisk ansvarsmekanismer til sikring af, at alle nationale 

parlamenter i euroområdet følger hvert skridt i den europæiske semesterprocedure 

såvel som generel anvendelse af den fælles beslutningsprocedure på alle 

økonomiske områder (herunder artikel 126 i TEUF og konkurrence politikken) og 

for så vidt angår artikel 352 i TEUF 

– tilpasningsmekanismer for asymmetriske chok 

– en udvidet procedure for makroøkonomiske ubalancer for euroområdet som 

helhed med henblik på at forhindre og rette op på makrofinansielle forskelle og på 

at sikre en hensigtsmæssig finanspolitisk situation for euroområdet som helhed 

– en gradvis gensidiggørelse af statsgæld ledsaget af en udvidet samordning af de 

økonomiske politikker og håndhævelse af fælles regler og et klart tilsagn om 

økonomisk og socialt bæredygtige reformer 

– en fælles indskudsgarantiordning som anmodet om i Thyssen-betænkningen "Hen 

imod en egentlig Økonomisk og Monetær Union" 

–  indarbejdning af den europæiske stabilitetsmekanisme i EU-retten og en ny 

tilgang til euroobligationer 

– en finanspolitisk kapacitet for euroområdet, navnlig til at finansiere 

konjunkturudjævnende foranstaltninger, strukturreformer eller delvis 

gældsreduktion 

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

Or. en 

 

 


