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Europa-Parlamentet, 

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

artikel 121, stk. 2, artikel 126, 136 samt protokol nr. 12 om proceduren i forbindelse 

med uforholdsmæssigt store underskud, 

– der henviser til protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske 

Union, 

– der henviser til protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet, 

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

Monetære Union, 

– 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 
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proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud1, 

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

november 2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer2, 

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

november 2011 om en effektiv håndhævelse af budgetovervågningen i euroområdet3, 

– 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 

euroområdet4, 

– 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 stabilitet5, 

– der henviser til Rådets konklusioner om den årlige vækstundersøgelse 2016 af 15. 

januar 2016, 

– der henviser til Rådets konklusioner om rapporten om finanspolitisk holdbarhed 2015 af 

8. marts 2016, 

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 17.-18. marts 2016, 

– der henviser til Eurogruppens erklæring af 9. september 2016 om fælles principper for 

forbedring af udgiftsallokering, 

– der henviser til ECB's årsberetning 2015, 

– der henviser til Kommissionens økonomiske efterårsprognose 2016 af 9. november 

2016, 

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

udnyttelse af fleksibiliteten inden for rammerne af de gældende regler under stabilitets- 

og vækstpagten" (COM(2015)0012), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. november 2016 med titlen "Årlig 

vækstundersøgelse 2017" (COM(2016)0725), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. november 2016 om henstilling med 

henblik på Rådets henstilling om den økonomiske politik i euroområdet 

(COM(2016)0726), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. november 2016 md titlen "En positiv 

finanspolitisk kurs i Euroområdet" (COM(2016)0727), 
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– der henviser til Kommissionens rapport af 16. november 2016 med titlen "Rapport om 

varslingsmekanismen 2017" (COM(2016)0728), 

– der henviser til debatten med de nationale parlamenter i forbindelse med den 

europæiske parlamentariske uge 2017, 

– der henviser til rapporten om gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære 

Union ("de fem formænds rapport"), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. oktober 2015 om skridt hen imod en 

fuldkommen Økonomisk og Monetær Union (COM(2015)0600), 

– der henviser til sin beslutning af 24. juni 2015 om gennemgang af rammerne for 

økonomisk styring: status og udfordringer1, 

– der henviser til årsrapporten fra Eurofounds Europæiske Overvågning af 

Omstrukturering 2015, 

– der henviser til G20-ledernes kommuniké fra topmødet i Hangzou den 4.-5. september 

2016, 

– der henviser til erklæringen fra formanden for ECB under det 34. møde i Den 

Internationale Monetære og Finansielle Komité den 7. oktober 2016, 

– der henviser til COP 21-aftalen, der blevet vedtaget på klimakonferencen i Paris den 12. 

december 2015, 

– der henviser til Regionsudvalgets resolution om det europæiske semester 2016 og med 

henblik på den årlige vækstundersøgelse 2017 (den 12. oktober 2016), 

– der henviser til årsberetningen om europæiske SMV'er 2015/2016, 

– der henviser til rapporten fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 26. 

august 2016 om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU 

af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner 

(COM(2016)0534), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

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

Budgetudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og 

Regionaludviklingsudvalget (A8-0039/2017), 

A. der henviser til, at EU's økonomi langsomt er ved at komme sig og vokser i et moderat 

tempo, omend ikke i samme takt i de forskellige medlemsstater;  

B. der henviser til, at den reale BNP-vækst for 2016 ifølge Kommissionen forventes at 

være på 1,8 % for EU som helhed og på 1,7 % for euroområdet, mens tallene for 2017 

forventes at være henholdsvis 1,6 % og 1,7 %, og statsgælden vil ligge på 86,0% i EU 

og 91,6% i euroområdet for 2016; der henviser til, at euroområdets underskud for 2016 

forventes at ligge på 1,7 % af BNP og for 2017 og 2018 på 1,5%; 
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C. der henviser til, at privatforbruget pt. er den vigtigste drivkraft for vækst og forventes 

fortsat at være det i 2017; der henviser til, at Europa imidlertid stadig har et betydeligt 

"investeringsgab", idet investeringerne fortsat ligger et godt stykke under niveauet før 

krisen; 

D. der henviser til, at beskæftigelsesgraden vokser, om end uensartet og i et utilstrækkeligt 

tempo, idet ledigheden i euroområdet faldt til 10,1 % i 2016, hvilket imidlertid ikke var 

nok til at gøre noget væsentligt indhug i ungdoms- og langtidsledigheden; 

E. der henviser til, at dette opsving på arbejdsmarkedet og væksten er skævt fordelt 

mellem medlemsstaterne og fortsat skrøbeligt, og at det er nødvendigt at fremme 

konvergensen i opadgående retning i EU; 

F. der henviser til, at væksten i stort omfang har været baseret på ukonventionelle 

monetære politikker, der ikke kan vare evigt; der henviser til, at dette taler for en 

trestrenget strategi omfattende vækstfremmende investeringer, bæredygtige 

strukturreformer og ansvarlige offentlige finanser gennem en konsekvent gennemførelse 

af stabilitets- og vækstpagten på tværs af medlemsstaterne, samtidig med at dennes 

eksisterende fleksibilitetsklausuler respekteres fuldt ud;  

G. fer henviser til, at visse medlemsstater stadig har en meget høj privat og offentlig gæld, 

der overstiger stabilitets- og vækstpagtens grænse på 60 % af BNP; 

H. der henviser til, at Kommissionen i sine vurderinger af udkastene til budgetplaner 2017 

for euroområdets medlemsstater har konkluderet, at ingen af disse planer i udtalt grad 

strider mod stabilitets- og vækstpagtens krav, men at de planlagte finanspolitiske 

tilpasninger derimod i flere tilfælde ikke opfylder, eller risikerer ikke at opfylde, 

pagtens krav;  

I. der henviser til, at Kommissionens vurderinger af euroområdets medlemsstaters udkast 

til budgetplan for 2017; konstaterer, at kun ni medlemsstater overholder kravene under 

SVP; 

J. der henviser til, at EU-medlemsstaternes offentlige finansers langsigtede bæredygtighed 

har betydning for retfærdigheden mellem generationerne; 

K. der henviser til, at statsgældens størrelse kan blive påvirket af såvel 

eventualforpligtelser som implicitte forpligtelser; 

L. der henviser til, at visse medlemsstater registrerer meget høje overskud på de løbende 

poster, og at de europæiske makroubalancer stadig er store; 

M. der henviser til, at EU kræver store yderligere private og offentlige investeringer, 

navnlig inden for uddannelse, forskning, IKT og innovation, samt nye arbejdspladser, 

erhvervssektorer og virksomheder, for at kunne realisere sit vækstpotentiale og lukke 

det aktuelle "investeringsgab", hvor investeringerne stadig ikke er kommet tilbage til 

niveauet fra før krisen; der henviser til, at dette navnlig kræver bedre 

lovgivningsmæssige rammer; 

N. der henviser til, at det høje niveau af misligholdte lån fortsat er en alvorlig udfordring i 

en række medlemsstater; der henviser til, at kreditvæksten gradvis er under opsving, 

men stadig ligger under niveauet fra før krisen; 



O. der henviser til, at der for at forbedre EU's utilstrækkelige globale konkurrenceevne og 

øge dets økonomiske vækst er brug for en bedre implementering af det nye policy mix, 

intelligente strukturreformer i medlemsstaterne og fuldførelse af det indre marked;  

P. der henviser til, at økonomier med skrappere konkursordninger ikke udnytter den 

potentielle vækst i merværdi og beskæftigelse, der nødvendiggør alle medlemsstaternes 

fulde gennemførelse af princippet om en chance mere, som er indskrevet i Small 

Business Act; 

Q. der henviser til, at den europæiske konkurrenceevne også stærkt afhænger af ikke-

prismæssige elementer knyttet til innovation, teknologi og organisatorisk kapacitet frem 

for udelukkende af priser, omkostninger og lønninger; 

R. der henviser til, at direktiv 2011/7/EU om forsinkede betalinger var beregnet til at 

hjælpe virksomheder, der oplever høje omkostninger eller endda konkurs på grund af 

forsinkede betalinger fra private og offentlige virksomheder; der henviser til, at det af 

den eksterne efterfølgende evaluering fremgik, at offentlige enheder i over halvdelen af 

medlemsstaterne ikke overholder den lovbestemte betalingsfrist på 30 dage; der 

henviser til, at rapporten har fastslået, at medlemsstater under tilpasningsprogrammer 

har svært ved at gennemføre direktivet, hvor hurtig betaling af aktuelle fakturaer skal 

afbalanceres med akkumuleret afbetaling af gæld; 

1. påskønner Kommissionens årlige vækstundersøgelse 2017, der bekræfter strategien med 

en "positiv trekant" af offentlige og private investeringer, socialt afbalancerede 

strukturreformer og ansvarlige offentlige finanser, og opfordrer til en bedre 

implementering af dette nye policy mix; tilslutter sig synspunktet om, at der er 

nødvendigt at gennemføre reformer hurtigere i overensstemmelse med de 

landespecifikke henstillinger for at skabe vækst og job og støtte det økonomiske 

opsving; beklager derfor den meget lave gennemførelsesgrad af landespecifikke 

henstillinger, der faldt fra 11 % i 2012 til kun 4 % i 2015; understreger, at 

medlemsstaterne bliver nødt til at styrke deres indsats for reformer, hvis de ønsker 

fornyet vækst og jobskabelse; støtter Kommissionens prioritering af at sætte skub i job, 

vækst og investeringer i Unionen; 

2. bemærker, at der på nuværende tidspunkt satses for ensidigt på ECB's pengepolitik, og 

konstaterer, at pengepolitik alene ikke er tilstrækkelig til at stimulere væksten, når der 

mangler investeringer og bæredygtige strukturreformer; 

3. er enig med Kommissionen i, at euroområdet i stigende grad må satse på den 

indenlandske efterspørgsel; mener, at en stærkere indenlandsk efterspørgsel vil være 

bedre for en holdbar vækst i euroområdet; 

4. konstaterer, at økonomien i 2016 er fortsat med at vokse i et positivt moderat tempo og 

nu overstiger niveauet fra før krisen, men at den beskedne vækst skal ses i lyset af den 

ekstraordinære pengepolitik og fortsat er svag og ulige fordelt mellem medlemsstaterne; 

konstaterer med bekymring, at væksten i BNP og produktivitet stadig ligger under sit 

fulde potentiale, og at der derfor ikke er tid til at hvile på laurbærrene, eftersom det 

moderate opsving kræver en uophørlig indsats, hvis det skal gøres mere holdbart via 

øget vækst og beskæftigelse; 

5. bemærker, at folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige har skabt usikkerhed for den 

europæiske økonomi og de finansielle markeder; bemærker, at resultatet af det nylige 



præsidentvalg i USA har skabt en politisk usikkerhed, som forventes at berøre den 

europæiske økonomi, ikke mindst hvad angår internationale handelsforbindelser; 

6. bemærker med bekymring backlashet mod globalisering og den stigende 

protektionisme; 

7. konstaterer, at selv om arbejdsløsheden som helhed gradvist er faldende, og 

erhvervsfrekvensen stigende, er der fortsat strukturbetingede udfordringer i mange 

medlemsstater; konstaterer, at langtids- og ungdomsarbejdsløsheden fortsat er høj; 

understreger, at der er behov for inklusive arbejdsmarkedsreformer, med fuld respekt 

for den sociale dialog, i de berørte medlemsstater, hvis disse strukturelle mangler skal 

afhjælpes;  

8.  understreger, at investeringsniveauet i EU og euroområdet stadig ligger langt under 

niveauet fra før krisen; mener, at dette "investeringsgab" skal udfyldes af private og 

offentlige investeringer, og understreger, at kun målrettede investeringer kan give 

synlige resultater inden for en kort tidsramme og på et passende niveau;   er enig med 

Kommissionen i, at de lave finansieringsomkostninger gør det til et ideelt tidspunkt at 

fremrykke offentlige investeringer på, navnlig i infrastruktur;  

Investeringer 

9. er enig med Kommissionen i, at adgangen til finansiering og styrkelsen af det indre 

marked er afgørende for, at virksomheder kan innovere og vokse; understreger, at de 

nye kapital- og likviditetskrav, omend de er nødvendige for at styrke banksektorens 

modstandsdygtighed, ikke bør undergrave bankernes evne til at yde lån til 

realøkonomien; mener, at der bør gøres en indsats for at fremme SMV'ers adgang til 

finansiering; opfordrer derfor Kommissionen til at intensivere sin indsats for at styrke 

finansieringsmiljøet; 

10. understreger, at private og offentlige investeringer i menneskelig kapital og infrastruktur 

er af afgørende betydning; mener, at der er stærkt behov for at lette investeringerne på 

områder såsom uddannelse, innovation samt forskning og udvikling, der er afgørende 

faktorer for en mere konkurrencedygtig europæisk økonomi; 

11. påskønner Kommissionens forslag om at forlænge varigheden af og fordoble beløbet til 

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI); understreger, at den 

geografiske og sektorspecifikke dækning skal forbedres betydeligt, hvis forordningens 

målsætninger skal opfyldes; understreger, at EFSI også bør tiltrække investeringer i 

projekter med en grænseoverskridende dimension, ligeligt fordelt i Unionen; 

understreger vigtigheden af bedre koordination mellem medlemsstaterne, 

Kommissionen og Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning; 

12. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fremskynde og maksimere 

anvendelsen af europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) for at udnytte 

alle interne drivkræfter for vækst og fremme opadgående konvergens; 

13. bemærker, at et troværdigt finansielt system og dets institutioner er afgørende for at 

tiltrække investeringer og vækst i den europæiske økonomi; understreger, at 

sikkerheden og stabiliteten af det nuværende finansielle system er forbedret væsentligt i 

forhold til situationen før krisen; konstaterer, at visse presserende problemer imidlertid 

fortsat ikke er løst, f.eks. spørgsmålet om beholdningen af misligholdte lån, som 



ophobede sig under finanskrisen; 

14. understreger, at en velfungerende kapitalmarkedsunion på længere sigt kan give SMV'er 

alternative finansieringsmuligheder som supplement til banksektoren og skabe mere 

diversificerede kilder til finansiering af økonomien generelt; opfordrer Kommissionen 

til at fremskynde sit arbejde på kapitalmarkedsunionen for at sikre en mere effektiv 

fordeling af kapital i hele EU og samtidig skabe større dybde i EU's kapitalmarkeder, 

øge diversifikationen for investorer, stimulere langsigtede investeringer og gøre fuld 

brug af EU's innovative finansielle instrumenter, der skal gøre det lettere for SMV'er at 

få adgang til kapitalmarkederne; understreger, at fuldførelsen af kapitalmarkedsunionen 

ikke bør underminere de resultater, der er opnået hidtil, men i sidste ende komme EU's 

borgere til gode; 

15. understreger, at der er behov for øget finansiering af investeringer; opfordrer til at 

indføre et velfungerende finansielt system, hvor øget stabilitet og eksisterende 

grænseoverskridende institutioner kan forbedre situationen med hensyn til likviditet og 

market making, navnlig for SMV'er; bemærker i samme forbindelse, at hurtigtvoksende 

virksomheder har problemer med at få adgang til finansiering; opfordrer Kommissionen 

til at identificere og gennemføre projekter, der støtter og tiltrækker markedsbaserede 

investeringer for sådanne virksomheder; understreger, at reformer vedrørende 

bankstrukturen ikke må hæmme likviditetsskabelsen; 

16. opfordrer til en grundig, trinvis gennemførelse af bankunionen og udvikling af 

kapitalmarkedsunionen med det formål at øge modstandsdygtigheden i banksektoren, 

bidrage til den finansielle stabilitet, skabe et stabilt miljø for investeringer og vækst og 

undgå fragmentering af euroområdets finansielle marked; understreger i den 

forbindelse, under henvisning til princippet om objektivt ansvar, at moralsk hasard må 

undgås, navnlig for at beskytte borgerne; opfordrer indtrængende til at respektere de 

eksisterende fælles regler; 

17. påpeger, at offentlige og private investeringer er afgørende for at muliggøre overgangen 

til en kulstoffattig og cirkulær økonomi; minder om Den Europæiske Unions 

forpligtelser, navnlig i Parisaftalen, til at finansiere anvendelsen af rene teknologier, 

opskaleringen af nye energier og energieffektivitet og den samlede nedbringelse af 

drivhusgasemissioner; 

18. understreger, at pålidelige investeringer forudsætter stabile lovgivningsmæssige 

rammer, der sikrer muligheden for at opnå et afkast på investeringerne; mener, at 

forudsigelige regler, effektive og gennemsigtige offentlige administrationer, effektive 

retssystemer, lige konkurrencevilkår og mindskede administrative byrder er 

forudsætninger for at tiltrække investeringer; understreger, at 40 % af de 

landespecifikke henstillinger for 2016 sætter fokus på hindringer for investeringer, som 

de lokale og regionale myndigheder kan hjælpe med at fjerne; opfordrer desuden 

Kommissionen til at træffe de nødvendige foranstaltninger på grundlag af "Opfordring 

til indsendelse af dokumentation: EU's regelsæt for finansielle tjenesteydelser" til at 

nedbringe bureaukratiet, forenkle lovgivningen og forbedre finansieringsmiljøet; 

19. anerkender det uudnyttede potentiale for produktivitetsvækst og investering, der kunne 

realiseres, hvis reglerne for det indre marked blev håndhævet fuldt ud, og produkt- og 

tjenesteydelsesmarkederne blev bedre integreret; minder om betydningen af 

landespecifikke henstillinger for udpegelsen af de vigtigste indsatsområder i 

medlemsstaterne; 



20. er enig med Kommissionen i, at fordelene ved handel ikke altid anerkendes den 

offentlige debat, og understreger, at international handel kan være en vigtig kilde til job 

for europæerne og et afgørende bidrag til vækst; understreger på ny, at over 30 mio. job 

nu er afhængige af eksporten fra EU; understreger, at internationale handelsaftaler ikke 

bør undergrave EU's reguleringsmæssige, sociale og miljømæssige standarder, men 

snarere tjene til at styrke de globale standarder; 

21. bemærker med bekymring, at EU's andel af de globale direkte udenlandske 

investeringer er faldet betydeligt siden krisen; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at styrke indsatsen for at forbedre forretningsmiljøet for 

investeringer, bl.a. ved fuldt ud at gennemføre og håndhæve EU's lovgivning om det 

indre marked; er enig i, at der er behov for hurtigere fremskridt i vedtagelsen af 

bæredygtige strukturreformer i overensstemmelse med de landespecifikke henstillinger 

for at styrke EU's konkurrenceevne, fremme et gunstigt erhvervsklima (navnlig 

SMV'er) og investeringer og for at indfri målet om vækst og job samt for at skabe 

opadgående konvergens mellem medlemsstaterne; 

22. insisterer på nødvendigheden af at bevare finansieringsinstitutternes langsigtede 

investeringskapacitet og rentabiliteten af opsparinger med lav risiko og af langfristede 

pensionsprodukter, således at holdbarheden af EU-borgernes opsparing, herunder 

pensionsopsparing, ikke bringes i fare; 

23. understreger, at bæredygtige strukturreformer skal suppleres med langsigtede 

investeringer i uddannelse, forskning, innovation og menneskelig kapital, herunder især 

almen og erhvervsrettet uddannelse med det formål at give nye færdigheder og ny 

viden; mener, at partnerskaber mellem politiske beslutningstagere, lovgivere, forskere, 

producenter og innovatorer også kan betragtes som redskaber til at fremme 

investeringer, skabe intelligent og bæredygtig vækst og supplere 

investeringsprogrammer; 

Strukturreformer 

24. er enig i, at bæredygtige strukturreformer på vare- og servicemarkederne samt på 

inklusive arbejds-, sundheds-, bolig- og pensionsmarkeder fortsat skal være en prioritet i 

medlemsstaterne med henblik på effektivt at styrke opsvinget, bekæmpe høj 

arbejdsløshed, booste konkurrenceevnen, fremme loyal konkurrence og vækstpotentiale 

samt forbedre effektiviteten af forsknings- og innovationssystemer uden at forringe 

arbejdstagernes rettigheder, forbrugerbeskyttelsen eller miljøstandarderne; 

25. påpeger, at velfungerende, fleksible og produktive arbejdsmarkeder kombineret med et 

tilstrækkeligt højt niveau af social beskyttelse og dialog, har vist sig at være hurtigere til 

at komme på fode igen efter den økonomiske krise; opfordrer medlemsstaterne til at 

mindske segmenteringen på arbejdsmarkederne, øge erhvervsfrekvensen og opgradere 

kvalifikationerne, bl.a. ved at fokusere mere på erhvervsuddannelse og livslang læring 

for at øge arbejdstagernes beskæftigelsesegnethed og produktivitet; bemærker at enkelte 

medlemsstater stadig har et væsentligt behov for reformer for at gøre deres 

arbejdsmarkeder mere modstandsdygtige og inklusive; 

26. understreger betydningen af at iværksætte eller fortsætte gennemførelsen af 

sammenhængende og holdbare strukturreformer for at opnå stabilitet på mellemlang og 

lang sigt; understreger, at EU og dets medlemsstater ikke kan konkurrere alene på 

general- eller lønomkostninger, men er nødt til at investere mere i forskning, innovation 



og udvikling, uddannelse og kvalifikationer samt ressourceeffektivitet på både nationalt 

og europæisk plan; 

27. er betænkelig ved den demografiske udviklings indvirkning på de offentlige finanser og 

den holdbare vækst, bl.a. som følge af lave fødselstal, befolkningens aldring og 

emigration; peger især på de konsekvenser, som befolkningens aldring har for pensions- 

og sundhedssystemerne i EU; bemærker, at virkningerne af denne udvikling på grund af 

forskellige demografiske strukturer vil variere fra medlemsstat til medlemsstat, men 

advarer om, at de allerede nu forudselige finansieringsomkostninger vil få betydelige 

virkninger for de offentlige finanser; 

28. minder om, at opnåelse og fastholdelse af et højt beskæftigelsesniveau er en er en vigtig 

forudsætning for at kunne sikre pensionssystemernes holdbarhed;  påpeger samtidig i 

denne forbindelse vigtigheden af at udnytte migranters kvalifikationer bedre for at 

tilpasse sig arbejdsmarkedets behov;  

29. konstaterer, at medlemsstaterne i øjeblikket bruger mellem 5 og 11 % af deres BNP på 

sundhedssektoren, og at denne andel forventes at stige betydeligt i de kommende årtier 

som følge af demografiske ændringer; opfordrer Kommissionen til at fokusere 

bestræbelserne på omkostningseffektive investeringer i sundhedsydelser af høj kvalitet 

og universel adgang hertil ved at fremme samarbejde og udveksling af bedste praksis på 

EU-plan og ved at tage spørgsmålet om bæredygtigheden af kvalitetsprægede 

sundhedssystemer op i de landespecifikke henstillinger;   

30. opfordrer Kommissionen til at offentliggøre regelmæssige vurderinger af den 

finanspolitiske holdbarhed for hver enkelt medlemsstat under hensyntagen til alle 

landespecifikke faktorer, såsom demografiske udviklinger, eventualforpligtelser, 

implicitte forpligtelser og andre ikke-budgetmæssige forpligtelser som påvirker de 

offentlige finansers holdbarhed; anbefaler, at disse rapporter kommer til at indgå i de 

årlige landerapporter; foreslår, at Kommissionen udvikler en indikator til at vurdere de 

offentlige finansers og årlige budgetters påvirkning af fremtidige generationer, idet der 

tages hensyn til fremtidige forpligtelser og implicitte budgetmæssige forpligtelser; er 

enigt i, at den administrative byrde forbundet med disse vurderinger skal holdes 

begrænset; 

31. konstaterer med tilfredshed, at den gennemsnitlige ungdomsarbejdsløshed er faldende, 

selv om den fortsat er for høj; bemærker, at der fortsat er markante forskelle mellem 

medlemsstaterne, som kræver fortsatte reformer for at lette unges adgang til 

arbejdsmarkedet og dermed sikre ligestillingen mellem generationerne; understreger i 

denne forbindelse betydningen af ungdomsgarantien og opfordrer til fortsat EU-støtte til 

dette vigtige program; er enig med Kommissionen i, at der er behov for en større indsats 

fra medlemsstaternes side for at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed, navnlig ved at styrke 

ungdomsgarantiens effektivitet;  

32. understreger vigtigheden af en ansvarlig og vækstvenlig lønudvikling, der sikrer en god 

levestandard, er i overensstemmelse med produktiviteten og tilgodeser 

konkurrenceevnen, og vigtigheden af en effektiv social dialog for en velfungerende 

social markedsøkonomi;   

33. er enig i, at beskatningen skal støtte investeringer og jobskabelse; opfordrer til reformer 

på beskatningsområdet med henblik på at tackle den høje skattebyrde på arbejde i 

Europa, forbedre skatteopkrævningen, bekæmpe skatteundgåelse og -unddragelse og 



gøre skattesystemerne mere enkle, retfærdige og effektive;   fremhæver behovet for en 

bedre koordinering af administrativ praksis på skatteområdet; opfordrer til at forbedre 

gennemsigtigheden af medlemsstaterne ordninger inden for selskabsbeskatning;   

Finanspolitisk ansvarlighed og strukturen i de offentlige finanser 

34. er enig med Kommissionen i, at finanspolitisk holdbarhed fortsat er en prioritet, og at 

udfordringerne er aftaget væsentligt, siden krisen toppede, og derfor muligvis ikke vil 

udgøre en væsentlig kilde til risici for euroområdet som helhed på kort sigt; 

35. bemærker ligeledes, at Kommissionen er af den opfattelse, at der fortsat er udfordringer, 

og at arven fra krisen samt de strukturelle mangler fortsat består og skal afhjælpes, hvis 

mere langsigtede risici skal undgås;   

36. understreger, at alle medlemsstater er forpligtede til at overholde stabilitets- og 

vækstpagten med fuld overholdelse af de eksisterende fleksibilitetsbestemmelser; 

påpeger i den forbindelse også betydningen af traktaten om stabilitet, samordning og 

styring (TSSS) og opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge en samlet 

vurdering af sin erfaring med gennemførelse af samme som grundlag for de nødvendige 

foranstaltninger, der i henhold til TEU og TEUF skal træffes med henblik på at 

indarbejde denne traktats indhold i EU-lovgivningen;   

37. bemærker, at selv om seks medlemsstater fortsat er omfattet af proceduren i forbindelse 

med uforholdsmæssigt store underskud, er der sket et fald i det gennemsnitlige 

offentlige underskud, som forventes at have holdt sig under 2 % i 2016 og at fortsætte 

med at falde i de kommende år, og at kun to medlemsstater forventes stadig at være 

omfattet af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud i 2017;   

konstaterer, at den store stigning i gælden i de seneste år i flere tilfælde har været 

resultat af rekapitalisering af bankerne og lav vækst; understreger, at når renterne 

begynder at stige igen, kan det blive vanskeligere at forbedre de offentlige finanser;   

38. understreger Kommissionens rolle som traktaternes vogter; understreger 

nødvendigheden af en objektiv og gennemsigtig evaluering af anvendelsen og 

håndhævelsen af lovgivning, som er vedtaget i fællesskab;   

39. understreger vigtigheden af, at der ikke er nogen forskelsbehandling mellem 

medlemsstaterne;   bemærker, at kun en finanspolitik, der respekterer og følger EU-

retten, vil skabe troværdighed og tillid mellem medlemsstaterne og tjene som en 

hjørnesten for fuldførelsen af ØMU'en og tilliden til de finansielle markeder; 

40. opfordrer Kommissionen og Rådet til at være så specifikke som muligt ved 

håndteringen af de finanspolitiske henstillinger under den forebyggende og korrigerende 

del af stabilitets- og vækstpagten med henblik på at øge gennemsigtigheden og 

håndhævelsen af henstillingerne; understreger behovet for, at der i henstillingerne inden 

for rammerne af det forebyggende del medtages både måldatoen for det landespecifikke 

mellemfristede målniveau og den finanspolitiske tilpasning, der er nødvendig for at nå 

eller forblive på det; 

41. finder, at makroøkonomiske ubalancer internt i medlemsstater bør behandles i henhold 

til proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer gennem tiltag, der 

involverer alle medlemsstaterne og bygger på relevante reformer og investeringer; 

understreger vigtigheden af, at hver medlemsstat lever op til sit individuelle ansvar i 



denne sammenhæng; bemærker, at store overskud på de løbende poster er et tegn på, at 

der er mulighed for en større indenlandsk efterspørgsel; understreger, at en stor offentlig 

og privat gæld betyder stor sårbarhed, og at der er brug for ansvarlige finanspolitikker 

og højere vækst for at nedbringe gælden hurtigere; 

42. konstaterer, at selv om de offentlige finanser har været i bedring i de seneste år, fremgår 

det af vurderingen af udkastene til budgetplaner for 2017, at otte medlemsstater risikerer 

ikke at opfylde kravene; mener, at de aftalte finanspolitiske tilpasningsstier skal følges; 

43. hilser faldet i de gennemsnitlige offentlige underskuds- og gældsniveauer velkommen, 

men er enig i, at det samlede billede dækker over betydelige forskelle mellem 

medlemsstaterne; fremhæver, at det samlede billede altid bør anskues i lyset af de 

individuelle budgetter, og understreger nødvendigheden af fornuftige finanspolitikker i 

forventningen om stigende rentesatser; finder, at det er nødvendigt at opnå opadgående 

konvergens mellem euroområdets medlemsstater; 

Den finanspolitiske kurs for euroområdet 

44. bemærker, at den finanspolitiske kurs i euroområdet i henhold til Kommissionens 

økonomiske prognose fra efteråret 2016 ændrede sig fra restriktiv til neutral i 2015 og 

forventes at blive en smule mere ekspansiv i prognoseperioden;  bemærker endvidere, at 

Kommissionens vurderer, at en fuld gennemførelse af de finanspolitiske krav i Rådets 

landespecifikke henstillinger samlet set ville føre til en mildt restriktiv finanspolitisk 

kurs for euroområdet som helhed i 2017 og 2018, og at den opfordrer til en positiv 

ekspansiv finanspolitisk kurs, selv om den erkender, at der er økonomiske og retlige 

grænser for dette;   

45. anser Kommissionens meddelelse om en positiv finanspolitisk kurs for at være en vigtig 

udvikling;   påskønner de intentioner, der gives udtryk for i meddelelsen om at bidrage 

til en bedre koordinering af de økonomiske politikker i euroområdet og om at fokusere 

på mulighederne for finanspolitisk stimulering i de medlemsstater, hvor der er plads til 

en sådan;   understreger, at de finanspolitiske krav er baseret på finanspolitiske regler, 

der er vedtaget i fællesskab;   bemærker, at medlemsstaterne er forpligtede til at 

overholde stabilitets- og vækstpagten uanset de samlede henstillinger; bemærker, at der 

er forskellige meninger om potentialet i, og niveauet for, et aggregeret finanspolitisk 

mål;   hilser det velkomment, at det uafhængige europæiske finanspolitiske råd arbejder 

på dette spørgsmål;   

46. er af den opfattelse, at en forbedring af strukturen i de offentlige budgetter er en af de 

vigtigste faktorer for at sikre overholdelse af EU's finanspolitiske regler og gøre det 

muligt at finansiere de mest nødvendige udgifter, opbygge buffere til uforudsete behov 

og vækstfremmende investeringer og endelig finansiere mindre væsentlige udgifter samt 

at bidrage til en mere effektiv og ansvarlig anvendelse af offentlige midler; minder om, 

at sammensætningen af de nationale budgetter træffes på nationalt plan og under 

hensyntagen til de landespecifikke henstillinger; 

47. bemærker, at der regelmæssigt drøftes intelligent tildeling af offentlige udgifter og 

politiske prioriteter i forbindelse med debatten om EU-budgettet, og at en sådan kritisk 

bedømmelse ligeledes er uundværlig, for så vidt angår de nationale budgetter, for at 

forbedre kvaliteten af de offentlige budgetter på mellemlang og lang sigt og undgå 

lineære budgetnedskæringer; 



48. hilser den igangværende revision af de offentlige udgifter velkommen og opfordrer 

medlemsstaterne til at foretage en kritisk vurdering af kvaliteten og sammensætningen 

af deres budgetter; støtter indsatsen for at forbedre kvaliteten og effektiviteten af de 

offentlige udgifter, bl.a. ved at flytte uproduktive udgifter over på vækstfremmende 

investeringer;  

49. mener, at ved at EU opkræver sine egne indtægter i stedet for i vidt omfang at støtte sig 

på de nationale bidrag, kan EU-budgettet bidrage til at aflaste de nationale budgetter;  

50. bifalder de tematiske drøftelser og standarder for bedste praksis vedtaget af 

Eurogruppen, herunder om udgiftsrevisioner, under det europæiske semester 2016; 

opfordrer Kommissionen og Eurogruppen til at gøre dem mere effektive og 

gennemsigtige; 

51. opfordrer Kommissionen og Rådet til at formulere de landespecifikke henstillinger på 

en sådan måde, at det bliver muligt at måle fremskridt, navnlig i tilfælde, hvor 

politikhenstillingen gentagne gange er rettet mod det samme politikområde, og/eller når 

reformens karakter gør det nødvendigt at gennemføre den over mere end et semester; 

Samordning af nationale politikker og demokratisk kontrol  

52. fremhæver betydningen af, at de nationale parlamenter drøfter landerapporterne, de 

landespecifikke henstillinger og de nationale reformprogrammer og 

stabilitetsprogrammer og i større omfang end hidtil tager omsætter dem til konkret 

handling; 

53. mener, at en bedre implementering af de landespecifikke henstillinger kræver klart 

formulerede prioriteter på EU-niveau og en reel offentlig debat på nationalt, regionalt 

og lokalt niveau med henblik på at opnå en højere grad af ejerskab; opfordrer 

medlemsstaterne til på struktureret vis at involvere lokale og regionale myndigheder i 

lyset af, at indvirkninger og udfordringer også mærkes på subnationalt plan i 

medlemsstaterne, og med henblik på at forbedre implementeringen af de 

landespecifikke henstillinger; 

54. opfordrer indtrængende Kommissionen til at indlede forhandlinger om en 

interinstitutionel aftale om økonomisk styring; insisterer på, at denne 

interinstitutionelle aftale bør sikre, at det europæiske semesters struktur, inden for 

rammerne af traktaterne, giver mulighed for en meningsfuld og regelmæssig 

parlamentarisk kontrol med processen, navnlig hvad angår prioriteterne for den årlige 

vækstundersøgelse og henstillingerne for euroområdet; 

 

Sektorbidrag til den årlige vækstundersøgelse 2017 

Budgetter 

55. er af den opfattelse, at EU-budgettet vil kunne skabe merværdi for investeringer og 

strukturreformer i medlemsstaterne, hvis der indføres større synergi mellem 

eksisterende instrumenter og tilknytning til medlemsstaternes budgetter; mener, at den 

årlige vækstundersøgelse derfor som et vigtigt politisk dokument, der tilvejebringer 

grundlæggende indhold til de nationale reformprogrammer, landespecifikke 

henstillinger og gennemførelsesplaner, bør være retningsgivende for medlemsstaterne 

og for udarbejdelsen af nationale budgetter med henblik på at indføre fælles løsninger, 



der er synlige i de nationale budgetter og hænger sammen med EU-budgettet; 

56. minder om, at forbedring af systemerne til opkrævning af moms og told bør være blandt 

de højeste prioriteter for samtlige medlemsstater; bifalder Kommissionens forslag om i 

EU-regi at opstille en sortliste over skattely, som bør understøttes ved hjælp af 

strafferetlige sanktioner for at sætte ind over for de multinationale selskaber, der 

unddrager sig at betale skat; 

Miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed 

57. understreger, at en forbedret og mere effektiv ressourceanvendelse, en nedbringelse af 

afhængigheden af energi fra tredjelande og en indførelse af produktionsmønstre, der er 

baseret på bedre designkrav til produkter, og mere bæredygtige forbrugsmønstre kræver 

fremme af iværksætteri og jobskabelse med effektiv opfyldelse af europæiske såvel som 

internationale målsætninger samt diversificering af indtægtskilder i en kontekst af 

afgiftsansvar og økonomisk konkurrenceevne; mener, at det europæiske semester også 

bør omfatte indberetninger om energieffektivitet og indbyrdes sammenkobling på 

grundlag af mål, der er fastsat på EU-plan; 

o 

o     o 

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

medlemsstaternes regeringer, de nationale parlamenter og Den Europæiske Centralbank. 


