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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig 

artikel 121, stk. 2, og artikel 136, 

– 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 

politikker1, 

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

medlemsstaternes budgetmæssige rammer2, 

– 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 euroområdet3, 

– 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 underskud4, 

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

november 2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer5, 
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– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1173/2011 af 16. 

november 2011 om en effektiv håndhævelse af budgetovervågningen i euroområde1, 

– 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 

euroområdet2, 

– 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 stabilitet3, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juni 2014 om de landespecifikke 

henstillinger for 2014 (COM(2014)0400), 

– der henviser til sin beslutning af 25. februar 2014 om det europæiske semester for 

samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige 

vækstundersøgelse for 20144, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. november 2014 om "Årlig 

vækstundersøgelse 2015" (COM(2014)0902), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. januar 2015 om "Optimal udnyttelse 

af fleksibiliteten inden for stabilitets- og vækstpagtens nuværende rammer" 

(COM(2015)0012), 

– der henviser til drøftelsen med repræsentanter for de nationale parlamenter om 

gennemførelsen af prioriteterne for det europæiske semester i 2015, 

– der henviser til sin beslutning af 5. februar 2013 om bedre adgang til finansiering for 

SMV'er5, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

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

Budgetudvalget og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-

0037/2015), 

A. der henviser til, at den økonomiske genopretning i EU blev betydelig langsommere i 

2014, men at der ifølge Kommissionen er udsigt til, at den vil genvinde farten i 2015 og 

klare sig endnu bedre i 2016; der henviser til, at der seks år efter finanskrisens 

begyndelse i 2008 stadig er rekordhøj arbejdsløshed i euroområdet med niveauer på 

næsten 12 %; der henviser til, at en svag vækst har forstærket tendensen til faldende 

inflation; der henviser til, at euroområdet i den finansielle krises kølvand især fremstår 

som et område med utilfredsstillende vækst, mens en række lande er ved at komme sig 

hurtigere; der henviser til, at Kommissionen til trods for deflationspresset forudsiger, at 
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inflationen antagelig vil stige fra midt i 2015 og i løbet af 2016; 

B. der henviser til, at investeringsniveauet er faldet med ca. 470 milliarder EUR, siden 

krisen toppede, og at manglen på investeringer skønnes at beløbe sig til ca. 230-370 

milliarder EUR sammenlignet med dens tendenser på længere sigt; der henviser til, at 

reaktionen på euroområdets statsgældskrise og konstateringen af den europæiske 

institutionelle rammes svaghed har haft stor betydning, men at det ikke har været 

tilstrækkeligt til at give euroområdet tilstrækkelig styrke til at vende tilbage til en kurs 

med hurtig vækst; 

1. mener, at euroområdet stadig kæmper med følgerne af en usædvanlig langvarig 

økonomisk nedtur efter 2008; påpeger, at opsvinget stadig er skrøbeligt og bør styrkes, 

hvis det skal skabe væsentlig mere vækst og flere arbejdspladser på mellemlang sigt; 

bemærker, at væksten i 2014 hviler på et bredere grundlag; bemærker, at udfordringen i 

dag er at løse såvel kortsigtede cykliske problemer som langsigtede strukturelle 

problemer; understreger, at kortsigtet pres kan føre til foranstaltninger af 

overgangsmæssig karakter, der kan undergrave den langsigtede vækstkapacitet; 

understreger behovet for at sikre, at kort- og langsigtede politiske strategier styrker 

hinanden; 

2. bemærker Kommissionens årlige vækstundersøgelse for 2015, der har til formål at 

fremme en tilbagevenden til et højere vækstniveau og styrke genopretningen; støtter 

tilgangen med de tre hovedsøjler (sætte skub i investeringerne, fremskynde 

strukturreformerne og tilstræbe en ansvarlig og vækstbegunstigende finanspolitisk 

konsolidering) som den rigtige metode til at nå disse mål; mener, at denne tilgang fuldt 

ud bør indarbejdes i de kommende landespecifikke henstillinger; støtter Kommissionens 

forslag om at forbedre det europæiske semester ved at strømline de eksisterende 

procedurer, herunder tidsplanen, og i højere grad inddrage de nationale parlamenter med 

henblik på at styrke det nationale ejerskab, i betragtning af at kun omkring 9 % af de 

landespecifikke henstillinger blev gennemført fuldt ud af medlemsstaterne i 2013; 

opfordrer Kommissionen til hurtigt at forelægge pålidelige data for gennemførelsen af 

de landespecifikke henstillinger i 2014; understreger i denne forbindelse behovet for at 

strømline eksisterende procedurer under det europæiske semester, herunder dets 

tidsplan, og for at sikre en større inddragelse af nationale parlamenter med henblik på at 

styrke det nationale ejerskab af strukturreformer; 

3. fremhæver betydningen og merværdien af rapporterne om integrationen på det indre 

marked i de forgangne år, som har bidraget til de overordnede prioriteringer, der er 

fastlagt i Kommissionens årlige vækstundersøgelse, og indkredsningen af 

landespecifikke henstillinger inden for rammerne af det europæiske semester; finder det 

derfor yderst beklageligt, at rapporten om integrationen på det indre marked for 2015 er 

udeladt; 

4. understreger det forhold, at der med det europæiske semester, som blev indført i 2010, 

opstilles en årlig cyklus for samordning af de økonomiske politikker, der omfatter en 

detaljeret analyse af medlemsstaternes planer for budgetmæssige, makroøkonomiske og 

strukturelle reformer; 

5. er bekymret over, at de fleste medlemsstater stadig taber markedsandele på verdensplan; 

mener, at EU's økonomi generelt har brug for yderligere at styrke sin konkurrenceevne i 

den globale økonomi, navnlig gennem stigende konkurrence på markedet for varer og 

tjenesteydelser for at øge den innovationsdrevne effektivitet; fastholder, at 



arbejdsomkostninger fortsat bør være i overensstemmelse med produktiviteten, og at 

lønninger bør bidrage til opretholdelse af socialsikringsordningerne; understreger, at 

medlemsstaterne, når de skal forvalte deres udgifter i overensstemmelse med kravene i 

stabilitets- og vækstpagten, bør nedbringe  deres løbende udgifter i stedet for at reducere 

investeringsforpligtelser, selvom reglerne ikke tager hensyn til den kendsgerning, at 

investeringsudgifter og løbende udgifter har forskellig indvirkning på væksten; 

bemærker Kommissionens meddelelse om maksimal udnyttelse af fleksibiliteten inden 

for stabilitets- og vækstpagtens nuværende rammer (COM(2015)0012), da den 

præciserer proceduren og forklarer sammenhængen mellem strukturreformer, 

investering og finanspolitisk ansvar, idet den udnytter fleksibiliteten så godt, som dens 

regler giver mulighed for; glæder sig over Kommissionens forslag om at strømline det 

europæiske semester; påpeger, at universalløsninger i forbindelse med udarbejdelsen af 

de landespecifikke henstillinger bør undgås; 

Investeringer 

6. mener, at manglen på investering skyldes lav tillid, lave forventninger til 

efterspørgselen, stor forgældelse, den private sektors utilbøjelighed til at tage risici, 

manglende foranstaltninger for at tilskynde til produktive offentlige investeringer, 

fragmentering af de finansielle markeder, mindskelse af gearingen, lave forventninger 

til efterspørgselen forværret af besparelsesforanstaltninger, hvormed man prøver at 

korrigere for overforbrug, mangel på passende finansieringskapacitet og den 

omstændighed, at medlemsstaterne og EU i mange tilfælde ikke træffer de rigtige 

foranstaltninger for at imødegå disse faktorer; understreger, at manglen på investeringer 

kun kan afhjælpes gennem målrettede offentlige investeringer og væsentligt højere 

niveauer for investeringer i private firmaer og i europæiske virksomheder; opfordrer til 

reformer, der letter et nyt iværksættermiljø og dermed stimulerer nye virksomheder, nye 

investeringer og innovationer, idet potentielle fortjenester ved investeringer er en 

afgørende faktor for at tiltrække finansiel kapital til den europæiske økonomi; 

understreger, at en øget finansiering af investeringer kræver et velfungerende finansielt 

system, hvor øget stabilitet og eksisterende grænseoverskridende institutioner kan lette 

likviditet og market making, særlig for små og mellemstore virksomheder;  

7. bifalder investeringsplanen for Europa, som er et vigtigt instrument til at øge private og 

offentlige investeringer; bemærker, at planen har til formål at udløse yderligere 

investeringer, udvikle nye projekter, tiltrække investorer og genoprette tilliden; mener, 

at det dog er alt for tidligt at give en fornuftig vurdering af denne plans reelle virkning; 

bemærker, at styrkelsen af investeringer ikke bør ses som et alternativ til reformer; der 

henviser til, at Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) bør bruges til  

at skyde penge i projekter, der kan give økonomiske afkast har en positiv social 

cost/benefit-effekt; understreger, at EFSI ikke blot bør erstatte nationale finansierede 

projekter med medfinansierede EU-projekter; understreger, at den europæiske fond bør 

føre til yderligere investering og ikke bare erstatte nationale investeringsfonde, der ville 

gå til forbrug; mener, at investeringsplanen for Europa primært bør fokusere på 

projekter med europæisk merværdi, som endnu ikke er berettiget til bankfinansiering; 

påpeger betydningen af investeringsplanens regulative dele for at forbedre 

investeringsmiljøet; bemærker, at gennemførelsen af Kommissionens investeringsplan 

er afgørende for, at den kan realisere den ønskede merværdi; understreger, at 

investeringsprojekterne må udvælges nøje for at undgå, at planen ikke resulterer i 

bæredygtig vækst og job i Europa; minder om, at resultaterne af Kommissionens 

investeringsplan bør vurderes nøje, især med hensyn til hvordan projekterne er blevet 

udvalgt og prioriteret, og også for at undgå, at overskud betragtes som et privat og tab 



som et fælles anliggende; understreger den indbyrdes afhængighed mellem 

investeringsplanens løftestang og de aktuelle projekter, der iværksættes; understreger, at 

målet om at opnå en høj løftestang ikke bør ske på bekostning af udvælgelsen af 

projekter, som også bør foregå under hensyntagen til deres geografiske placering; 

understreger behovet for, at der sikres forvaltning og en udvælgelsesproces af høj 

kvalitet; bemærker, at medlemsstaterne i tilpasningsprogrammet forventer, at 

investeringsplanen betragteligt forhøjer og letter ydelser og lån for de små og 

mellemstore virksomheder, der har været hårdest ramt af krisen; 

8. opfordrer medlemsstaterne til aktivt at støtte investeringsplanen og til at bidrage til 

EFSI, idet de supplerer de beløb, der stilles til rådighed gennem EU-budgettet og EIB, 

for at vejlede og tilskynde den private sektor til at investere; 

9. understreger, at der bør være en særlig ordning for SMV'er under investeringsfonden for 

at skabe lige vilkår, eftersom SMV'er let bliver ugunstigt stillet på grund af deres 

størrelse og markedsposition; 

10. understreger, at manglende adgang til finansiering, navnlig for SMV'er, er en af de 

største hindringer for vækst i EU; er bekymret over, at bankkredit fortsat er vanskelig at 

opnå for SMV'er; mener, at der er behov for alternativer til bankfinansiering, navnlig 

ved at forbedre erhvervsmiljøet for venturekapital, peer-to-peer-fonde, og fremme af 

låneforeninger, men også mere generelt ved at forbedre den effektive kapitalallokering 

via kapitalmarkeder; mener, at mere integrerede kapitalmarkeder og bedre tilsyn med 

finansielle institutioner er grundlæggende for at nå disse mål på kort og mellemlang 

sigt; understreger, at SMV'er bør have privilegeret adgang til investeringsplanen; 

11. erkender, at energi er en vigtig faktor for den økonomiske konkurrenceevne; fremhæver 

behovet for at fjerne barriererne for det fælles energimarked ved bl.a. at fremme 

energiuafhængigheden; anmoder Kommissionen om at vurdere fremskridtene på dette 

område såvel på EU-plan som på nationalt plan og støtte foranstaltninger til håndtering 

af fragmenterings- og gennemførelsesvanskeligheder; 

12. er stadig bekymret over de manglende fremskridt med hensyn til at nedbringe de 

uforholdsmæssigt høje private gældsniveauer; påpeger, at dette ikke kun er noget, der 

kan give anledning til bekymring for den finansielle stabilitet, da det også begrænser 

EU's vækstpotentiale og gør ECB's valutapolitik mindre effektiv; opfordrer 

Kommissionen til at fremsætte yderligere forslag til forberedelsen af effektive 

procedurer for nedbringelse af gearingen i den private sektor, herunder konkurs- og 

insolvensprocedurer, idet den fremmer en retfærdig og gennemsigtig fordeling af 

omkostningsbyrden, eftersom den enorme gældsbyrde, der tynger virksomheder og 

husstande, er en af de væsentligste faktorer, der begrænser de private investeringer; 

Strukturreformer 

13. bemærker, at strukturreformer stadig er nødvendige i en række lande; bemærker 

endvidere, at de medlemsstater, som det er lykkedes for at gennemføre 

tilpasningsprogrammer eller programmer for den finansielle sektor, har været i stand til 

at vende tilbage til kapitalmarkederne, hvor de nu har adgang til kapital til lave 

rentesatser; påpeger, at det, der har muliggjort denne tilbagevenden, bl.a. var de 

foranstaltninger, som blev truffet af Den Europæiske Centralbank (ECB); tilskynder 

medlemsstaterne i resten af euroområdet til ikke at være mindre ambitiøse, når det 

gælder om at modernisere deres økonomier; bemærker, at der bør tages behørigt hensyn 



til reformernes sociale og beskæftigelsesmæssige virkning; fremhæver, at en mere 

afslappet valutapolitik fra ECB's side bør være ledsaget af ambitiøse og socialt 

bæredygtige strukturreformer i medlemsstaterne; 

14. opfordrer medlemsstaterne til at gøre deres arbejdsmarkeder mere effektive, udvikle 

mere aktive arbejdsmarkedspolitikker rettet mod såvel skabelse af velbetalte job, 

modernisere deres ordninger for social beskyttelse, herunder pensionsordninger, idet 

man sikrer rummelighed, bæredygtighed og retfærdighed, og til at forbedre og strømline 

det retlige og administrative miljø for erhvervsinvestering; understreger, at 

strukturreformer skal føre til reel og bæredygtig vækst, mere beskæftigelse, styrket 

konkurrenceevne og stigende konvergens og bør suppleres af særdeles målrettede, 

langsigtede investeringer i uddannelse, forskning og udvikling, innovation, 

infrastruktur, industri, ikt,bæredygtig energi og menneskelige ressourcer; 

15. opfordrer medlemsstaterne til at sikre og øge inklusionen, bæredygtigheden og 

retfærdigheden hvad angår social beskyttelse, særlig for de dårligst stillede, og forbedre 

og strømline det retlige og administrative miljø for erhvervsinvestering; understreger, at 

job må være af høj kvalitet for at modvirke fattigdom blandt personer i arbejde og bør 

bekæmpe lønforskellen mellem mænd og kvinder; understreger, at økonomiske 

reformer skal suppleres af særdeles målrettede, langsigtede investeringer i uddannelse, 

forskning og udvikling, innovation, infrastruktur, ikt og bæredygtig energi; 

16. understreger, at en mindskelse af EU's afhængighed af eksterne energikilder skal være 

en del af EU's vækststrategi; gentager derfor, at der er behov for at diversificere de 

eksterne energiforsyninger, opgradere EU's energiinfrastrukturer og fuldende EU's 

interne energimarked som centrale prioriteter i EU's energisikkerhedsstrategi; 

17. understreger, at EU ikke kan konkurrere på omkostninger alene, men er nødt til at øge 

produktiviteten gennem bæredygtig investering i forskning og udvikling, uddannelse og 

kvalifikationer samt ressourceeffektivitet på såvel nationalt som europæisk plan; 

opfordrer Kommissionen og regeringerne til at give disse områder prioritet i deres 

budgetter; understreger, at medlemsstaterne bør tage særligt hensyn til 

ungdomsarbejdsløshed, når de gennemfører reformer, for ikke at fratage unge deres 

muligheder fra starten; opfordrer i denne forbindelse indtrængende medlemsstaterne til 

at anvende de tilgængelige finansielle midler, herunder midlerne under 

ungdomsgarantien, hurtigere og mere effektivt; 

18. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at indarbejde den 

økonomiske bistand og trojkaens ad hoc-system i en forbedret juridisk struktur, som er i 

overensstemmelse med EU's rammebestemmelser for økonomisk forvaltning og EU-

retten, og dermed sikre demokratisk ansvarlighed; understreger, at det er vigtigt at sikre 

en opfølgning på betænkningerne om trojkaen, som Parlamentet vedtog i marts 2014 

opfordrer Kommissionen til at gennemføre konklusionerne på disse betænkninger; 

påpeger, at EU's finansielle støtte til visse medlemsstater, som ydes på betingelser, der 

er en kombination af solidaritet og konditionalitet, er mest vellykket, når der er et 

betydeligt ejerskab og forpligtelse til reformer; minder Kommissionen og 

medlemsstaterne om, at de er nødt til at foretage en omfattende konsekvensanalyse af 

programmerne for finansiel støtte; 

19. opfordrer til, at Kommissionen omgående træffer foranstaltninger til at bekæmpe 

skattesvig og skatteunddragelse; slår til lyd for et skattesystem, der er enkelt og 

gennemsigtigt; opfordrer medlemsstaterne til at indgå en aftale om forslaget om et 



fælles konsolideret beskatningsgrundlag som et vigtigt instrument i den kamp, og 

mener, at dets holdning af 19. april 2012 om forslaget til Rådets direktiv om et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) 1 skal tjene som grundlag for et rimeligt 

kompromis; gentager sin opfordring til medlemsstaterne om at flytte beskatningen fra 

arbejde; bemærker, at foranstaltningerne til bekæmpelse af skattesvig og 

skatteunddragelse ikke bør undergrave medlemsstaternes beføjelser; hilser imidlertid et 

effektivt samarbejde om skatteordninger på europæisk plan velkommen; 

20. fremhæver behovet for reformer i uddannelsessystemerne med henblik på at give 

fremtidige generationer mulighed for at forberede sig på behovene på fremtidige 

vækstarbejdsmarkeder; 

21. mener, at medlemsstaterne og Kommissionen endnu ikke har efterkommet deres tilsagn 

om at fuldende det indre marked, især det indre marked for tjenesteydelser og den 

digitale økonomi; 

22. gentager sin opfordring til Kommissionen om at forbedre styringen af det indre marked; 

opfordrer indtrængende Kommissionen til at bringe målene i forbindelse med det indre 

marked i overensstemmelse med målene for det europæiske semester og til at sikre, at 

der er overensstemmelse mellem begge deles overvågningsmekanismer; mener, at et 

separat analyseredskab, der er sammensat af indikatorer, der måler gennemførelsen af 

det indre marked, kan give nyttig vejledning for de landespecifikke henstillinger og den 

årlige vækstundersøgelse; fremhæver betydningen og merværdien af rapporterne om 

integrationen på det indre marked i de forgangne år, som har bidraget til de overordnede 

prioriteringer, der er fastlagt i Kommissionens årlige vækstundersøgelse, og 

indkredsningen af landespecifikke henstillinger inden for rammerne af det europæiske 

semester; finder det derfor beklageligt, at rapporten om integrationen på det indre 

marked for 2015 er udeladt; opfordrer Kommissionen til at gøre fuld brug af alle de 

foranstaltninger, som EU-retten giver mulighed for, til at håndhæve gennemførelsen af 

det europæiske semester; 

23. er bekymret over de protektionistiske tendenser i visse medlemsstater; påpeger, at 

traktaten ikke tillader begrænsning af den frie bevægelighed for personer, 

tjenesteydelser eller kapital, og erindrer om, at Kommissionen skal sikre og håndhæve 

disse friheder; 

24. understreger, at fraværet af et velfungerende indre arbejdsmarked og en afbalanceret 

tilgang til indvandring hæmmer væksten i EU; er bekymret over de protektionistiske 

tendenser i visse medlemsstater; påpeger, at traktaten ikke tillader begrænsning af den 

frie bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser eller kapital, og erindrer om, at 

Kommissionen skal sikre og håndhæve disse friheder; 

25. gentager vigtigheden af at sikre arbejdsmobiliteten (både på tværs af grænserne og på 

tværs af de enkelte sektorer), øget arbejdsproduktivitet (forbundet med 

kvalifikationsuddannelser med henblik på forbedring af beskæftigelsesegnetheden), 

jobkvalitet og arbejdsmarkedsfleksibilitet, idet man samtidig bevarer den nødvendige 

grad af arbejdssikkerhed, begrænser brugen af usikkert arbejde og sikrer tilstrækkelige 

muligheder for kollektive forhandlinger; understreger, at det derfor vil være af stor 

betydning i fremtiden at sikre et bedre match mellem udbuddet af og efterspørgslen 

efter kompetencer samt job- og karrierevejledning; mener, at mere mobilitet kan hjælpe 

                                                 
1  EUT C 258 E af 7.9.2013, s. 134. 



med at nedbringe det høje niveau af ubesatte ledige stillinger, der fortsat eksisterer 

samtidig med en høj arbejdsløshed; understreger, at det er vigtigt at investere i 

kvindelige arbejdstageres og unges beskæftigelsesegnethed, særlig i forbindelse med 

nye teknologier og nye sektorer, eftersom disse sektorer indeholder potentialet for 

jobskabelse; 

26. hilser foranstaltninger, der gør den europæiske semesterproces mere effektiv og 

demokratisk, velkommen; anerkender, at gennemførelsen er bedre inden for de 

offentlige finanser, hvor overvågningsredskaberne er stærkere; opfordrer til en 

afbalanceret integration af beskæftigelsesmæssige og socioøkonomiske indikatorer; 

Finanspolitisk ansvar 

27. glæder sig over det kraftige fald i antallet af lande, der undergår proceduren i 

forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, til 11 i 2014 fra 24 i 2011; 

bemærker, at EU's finanspolitiske situation på grund af den finanspolitiske forbedring 

nu stort set forventes at forblive neutral i 2015; anmoder Kommissionen om at vurdere, 

hvorvidt EU's finanspolitiske stilling er forenelig med behovet for at øge investeringer; 

udtrykker dog sin bekymring over stigende uligheder, et fald i købekraften, stor 

langtidsledighed og ungdomsarbejdsløshed og det forhold, at et antal medlemsstater i 

euroområdet stadigvæk har en meget stor offentlig og privat gæld, en omstændighed, 

der ikke alene hæmmer væksten, men også udgør en betydelig risiko i tilfælde af 

eventuelle fremtidige chok; opfordrer Kommissionen til at vedtage en forsigtig og 

konservativ fortolkning af vækstindikatorerne og til at revidere kvaliteten af 

økonomiske prognoser, eftersom Kommissionens prognoser tidligere for ofte er blevet 

nedjusteret; 

28. er enig med Kommissionen i, at medlemsstaterne fortsat skal tilstræbe en 

vækstfremmende finanspolitisk konsolidering; opfordrer medlemsstater med et 

tilstrækkeligt finanspolitisk råderum til at overveje at nedsætte skatter og 

socialsikringsbidrag med henblik på at fremme private investeringer og jobskabelse; 

opfordrer Kommissionen til at komme med konkrete anbefalinger til medlemsstaterne, 

herunder dem, der stadig er omfattet af økonomiske tilpasningsprogrammer, således at 

de støtter økonomisk vækst med bæredygtige og socialt afbalancerede strukturreformer, 

der fører til skabelse af kvalitetsbeskæftigelse, styrket konkurrenceevne og stigende 

konvergens; 

29. noterer sig Kommissionens vurdering af medlemsstaternes udkast til budgetplaner; 

understreger, at undersøgelsen af udkast til budgetplaner bør tage sigte på bæredygtige 

finansforhold; insisterer på vigtigheden af, at de finanspolitiske bestemmelser anvendes 

hensigtsmæssigt, og at princippet om ligebehandling respekteres; 

30. bemærker, at kun fem medlemsstater blev anset for at være fuldt ud i overensstemmelse 

med stabilitets- og vækstpagtens bestemmelser; fastholder, at stabilitets- og 

vækstpagten blev udarbejdet ved konsensus mellem medlemsstaterne; understreger, at 

en stor del af de udgifter, der går til at afvikle offentlig gæld, reducerer de midler, der 

kan bruges på offentlige tjenesteydelser og investeringer; accepterer derfor, at det fortsat 

er nødvendigt at reducere underskuddet i stærkt forgældede lande, men mener, at en 

sådan finanspolitisk konsolidering bør foregå på en måde, der beskytter sårbare brugere 

af offentlige tjenester, beskytter offentlige investeringer og øger indtægten på en 

bæredygtig måde gennem øget vækst; 



Styrket koordination af de nationale politikker 

31. hilser rapporten om varslingsmekanismen velkommen; glæder sig over den gradvise 

reduktion i de interne ubalancer i Medlemsstaterne; henleder opmærksomheden på de 

eksterne ubalancer i adskillige medlemsstater, herunder de store handelsoverskud; 

bemærker, at EU som helhed har mistet markedsandele på verdensmarkedet; 

32. påpeger, at målet for proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer ikke 

kun er at undgå kraftige negative virkninger for væksten og beskæftigelsen i et land men 

også at forebygge, at virkningerne af dårligt tilrettelagte nationale politikker får 

afsmittende virkninger i andre medlemsstater i euroområdet; bemærker meddelelsen fra 

Det Europæiske Råds møde i december 2014 om at fortsætte drøftelsen af en tættere 

samordning af de økonomiske politikker i ØMU'en i 2015 gennem de fire formænds 

rapport; 

33. gentager sit synspunkt om, at den aktuelle ramme for økonomiske styring mangler 

tilstrækkelig demokratisk ansvarlighed med hensyn til overholdelsen af dens regler og 

for de involverede institutioner og organer; opfordrer Kommissionen til at fremsætte de 

nødvendige forslag til at afhjælpe manglen på korrekt demokratisk ansvarlighed i EU's 

økonomiske styring; 

34. bemærker, at man bør overveje virkningerne af det betydelige fald i oliepriserne og 

hvorvidt dette uventede fald i fuldt omfang bør gives videre til forbrugerne af fossile 

brændstoffer eller deles ved, at regeringerne forhøjer skatterne på fossile brændstoffer 

for at mindske deres underskud, finansiere investeringer, undgå at underminere 

klimaændringspolitikker og mindske de inflationsdæmpende virkninger; 

EU-budgettet 

35. understreger, at princippet om, at offentlige regnskaber skal være realistiske, bør være 

bestemmende for udarbejdelsen af de nationale budgetter og EU-budgettet for at sikre 

konvergens og stabilitet i Unionen; er overbevist om, at dette princip er et af svarene på 

den tillidskrise, der råder såvel mellem medlemsstaterne indbyrdes som mellem 

medlemsstaterne og Unionens borgere, og som er taget til siden finanskrisens start; 

36. slår derfor til lyd til for, at de økonomiske hypoteser, der anvendes i udarbejdelsen af de 

nationale budgetter, harmoniseres; mener især, at de internationale konjunkturer bør 

gøres til genstand for en fælles vurdering; 

37. opfordrer til større ensartethed i forelæggelsen af de offentlige regnskaber for at 

muliggøre sammenligninger og undgå uforholdsmæssigt store makroøkonomiske 

ubalancer; mener, at der er behov for en standardisering af medlemsstaternes beregning 

af deres bidrag til det europæiske budget; 

38. opfordrer Kommissionen til at afhjælpe ethvert demokratisk underskud i forbindelse 

med semesteret ved hjælp af den pakke med foranstaltninger til uddybning af Den 

Økonomiske og Monetære Union, der er annonceret i 2015; 

39. finder det afgørende, at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter inddrages 

bedre i det europæiske semester for økonomi- og budgetstyring; agter at uddybe sine 

forbindelser med de nationale parlamenter i en ånd præget af et konstruktivt 

partnerskab; 



40. beklager det faktum, at omfanget af ubetalte regninger i EU-budgettet undergraver EU's 

troværdighed og er i strid med målsætningerne om vækst og beskæftigelse - navnlig 

ungdomsbeskæftigelse - og om støtte til små og mellemstore virksomheder, der er 

fastlagt på højeste politiske niveau, og frygter, at den vil øge afstanden mellem Unionen 

og borgerne; 

41. anmoder om, at revisionen af den flerårige finansielle ramme (FFR) efter valget 

analyserer og dermed styrker merværdien ved EU-bevillingerne til de målsætninger 

vedrørende konkurrenceevne vækst, beskæftigelse og energiomlægning, der er fastlagt 

af Unionen; opfordrer Kommissionen til at indføre en klarere metode for bedre sporing 

af EU-midler og -udgifter relateret til Europa 2020-målene for at muliggøre en bedre 

konsekvensanalyse; 

42. anmoder endvidere Kommissionen om at rapportere om de potentielle negative 

virkninger, som problemet med forsinkede betalinger vil få for medlemsstaternes 

forpligtelser i forbindelse med det europæiske semester; 

43. bemærker, at mange medlemsstaters offentlige forvaltning stadig ikke er blevet mere 

effektiv, selvom forbedringer på dette område burde medvirke til at opnå besparelser 

gennem organisatoriske rationaliseringer og nedskæringer af 

forvaltningsomkostningerne til gavn for virksomheder og borgere; 

44. glæder sig over, at Kommissionen i sin årlige vækstundersøgelse for 2015 fremhæver de 

europæiske struktur- og investeringsfondes økonomiske betydning (herunder 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet); minder om, at disse fonde i gennemsnit udgør 10 % 

af de samlede offentlige investeringer i Unionen, men at situationen er meget forskellig 

fra land til land, og at de i nogle medlemsstater udgør op til 80 % af de offentlige 

investeringer; understreger, at de europæiske struktur- og investeringsfonde er et godt 

eksempel på synergi mellem EU-budgettet og de nationale budgetter, som bygger på de 

fælles mål, der er nedfældet i partnerskabsaftalen om vækst og investeringer i 

overensstemmelse med Europa 2020-strategien; støtter alle bestræbelser hen imod en 

intelligent samling af europæiske og nationale budgetmidler med det formål at opnå 

effektivitetsgevinster, stimulering af økonomien og lavere nationale underskud takket 

være de positive virkninger, som fælles ressourcer kan bibringe; 

45. understreger, at der er et presserende behov for effektivt at takle skattesvig, som 

potentielt unddrager EU-budgettet betydelige ressourcer; 

46. anmoder Kommissionen om at forelægge en undersøgelse af, hvilke virkninger der vil 

kunne opnås ved at omfordele midler fra EU-programmer såsom Connecting Europe-

faciliteten og Horisont 2020; 

47. opfordrer medlemsstaterne til at tilføre yderligere midler til den investeringsplan, der 

søger at maksimere virkningerne af de offentlige udgifter og tiltrække private 

investeringer; 

o 

o     o 

48. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet, 

Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, de nationale parlamenter og Den 

Europæiske Centralbank. 


