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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om de offentlige finansers langsigtede holdbarhed i forbindelse med økonomisk 
genopretning
(XXXX/2010(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens personale af 12. august 2009 om 
de offentlige finanser i ØMU - 2009 (SEK(2009)1120),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2009 om de offentlige finansers 
langsigtede holdbarhed i forbindelse med økonomisk genopretning (KOM(2009)0545),

– der henviser til Kommissionens henstilling til Rådet af 28. januar 2009 om ajourføringen i 
2009 af de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske 
politikker og gennemførelsen af medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker 
(KOM(2009)0034),

– der henviser til sin beslutning af 18. november 2008 om ØMU@10: resultater og 
udfordringer efter 10 år med Den Økonomiske og Monetære Union1,

– der henviser til sin beslutning af 11. marts 2009 om en europæisk økonomisk 
genopretningsplan2,

– der henviser til sin beslutning af 13. januar 2009 om de offentlige finanser i ØMU i 2007-
20083,

– der henviser til sin beslutning af 9. juli 2008 om ECB's årsberetning 20074,

– der henviser til henstillingerne fra topmødet i Pittsburgh, der opfordrer til at fortsætte 
indsatsen for at støtte væksten, indtil genopsvinget er konsolideret,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

A. der henviser til den bekymring, der gives udtryk for i Kommissionens meddelelse 
vedrørende de negative konsekvenser af befolkningens aldring og den langsigtede tendens 
til en stigning i de sociale udgifters andel af BNP for vækstpotentialet og de offentlige 
underskud,

B. der henviser til, at prognoserne i meddelelsen er baseret på hypoteser, der uundgåeligt vil 
udvikle sig i perioden frem til 2060, hvilket er en lang tidshorisont,

C. der henviser til medlemsstaternes indsats for at nedbringe deres driftsudgifter, få kontrol 
over deres sundhedsudgifter og reformere deres sundheds- og pensionssystemer,

                                               
1 EUT C 16 E af 22.1.2010, s. 8.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0123.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0013.
4 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0357.
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D. der henviser til, at underskuddene og gældskvoterne i alle medlemsstaterne voksede i 
2009 som følge af den konjunkturbetingede nedgang i skatteindtægterne og 
iværksættelsen af særlige genopretningsforanstaltninger som anbefalet af Kommissionen,

E. der henviser til, at den offentlige gæld vurderes af de samme kreditvurderingsinstitutter, 
der undervurderede de risici, der var forbundet med private værdipapirer inden den 
finansielle krise,

F. der henviser til, at det er enigt med Kommissionen i, at der ikke eksisterer nogen klar 
definition af holdbar gæld1, men at det alligevel forsøger at opstille et kriterium for 
holdbarhed, der henviser til, at den langsigtede vækstrate påvirkes af virksomhedernes 
kortsigtede investeringer,

G. der henviser til, at de økonomier, der tegner sig for den største andel af det europæiske 
BNP, snarere lider af overdrevne sparebestræbelser, og at der derfor stadig består en risiko 
for deflation i EU, 

H. der henviser til, at skattemæssige incitamenter til fordel for økonomiske aktører med stærk 
tilbøjelighed til opsparing kan udløse overdrevne sparebestræbelser og føre til finansielle 
bobler,

I. der henviser til, at den demografiske udvikling afhænger af fertilitetskvotienten og 
migrationsstrømmene,

J. der henviser til, at der er usikkerhed forbundet med den sanitære og makroøkonomiske 
nytte af at sænke den obligatoriske del af den sociale beskyttelse,

K. der henviser til, at der stadig er et stort ønske om en velfærdsstat i visse medlemslande, og 
at denne før i tiden ikke nødvendigvis har forringet deres økonomiske dynamik,

Hvilken exitstrategi?

1. henleder opmærksomheden på de uønskede konsekvenser af en for tidlig ophævelse af 
støtteforanstaltningerne til den forringede beskæftigelse, den menneskelige kapital og 
købekraften,

2. understreger, at de strukturelle foranstaltninger i en situation med kronisk underudnyttelse 
af produktionskapaciteterne vil have ringe effekt, hvis efterspørgslen ikke samtidig støttes, 
idet de virksomheder, hvis kapacitet ikke udnyttes i tilstrækkelig grad, ikke vil have nogen 
særlig tilskyndelse til at investere,

3. mener, at Kommissionen bør udvikle indikatorer for "en genoprettet økonomi" for at 
fastsætte, hvornår exitstrategierne bør anvendes, f.eks. når økonomien har opnået et 
normalt niveau for udnyttelsen af produktionskapaciteterne;

4. foreslår, at Kommissionen fastsætter en enkel regel, der giver hver enkelt medlemsstat 
mulighed for at iværksætte sine automatiske stabilisatorer: tilladelse til "ukonventionelle" 

                                               
1 Arbejdsdokument til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2009 til Europa-Parlamentet og Rådet om de 
offentlige finansers langsigtede holdbarhed i forbindelse med økonomisk genopretning.
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foranstaltninger, så længe niveauet for udnyttelse af produktionskapaciteten er under det 
normale niveau og opfordring til medlemsstaterne til at tilstræbe balance i budgettet ved at 
anvende overskuddet af det primære budget til gældsafvikling, så snart økonomien er på 
vej mod fuld beskæftigelse;

Hvordan fastsættes de offentlige finansers langsigtede holdbarhed?

5. er enig med Kommissionen i, at vellykkede ekspansive finanspolitikker, der skal 
modvirke recessionen, og langsigtet finanspolitisk holdbarhed ikke er uforenelige 
størrelser;

6. vurderer, at finanspolitikken i situationer med manglende balance mellem opsparing og 
investering bør kunne konvertere disponibel opsparing til investeringsudgifter ved hjælp 
af lån, navnlig for at hjælpe EU med at udvikle en kulstoffri økonomi;

7. understreger, at de offentlige og sociale udgifter ikke udelukkende er uproduktive 
udgifter, men også har en gavnlig virkning på akkumulation af fysisk og menneskelig 
kapital samt på den effektive efterspørgsel;

8. understreger, at den deraf resulterende stigning i den potentielle vækstrate til gengæld 
ville kunne dæmpe byrden med finansiering af disse udgifter på grund af de hermed 
forbundne skatteindtægter;

9. understreger, at de sociale beskyttelsessystemers funktion som "sociale sikkerhedsnet", 
har vist sig at være særlig effektiv i krisetider, og at det er muligt at bevare dem ved bl.a. 
at udvide deres finansielle grundlag;

10. minder om, at den langsigtede balance i de obligatoriske pensionsordninger ikke blot 
afhænger af den demografiske udvikling, men også af kapitalværdiernes produktivitet (der 
har indflydelse på den potentielle vækstrate) samt af den andel af BNP, der anvendes til 
finansieringen af disse ordninger;

11. minder om, at gældsbyrden vokser, når de reelle rentesatser er højere end væksten i BNP, 
og at underskuddene er holdbare, så længe de ikke medfører en overførsel af byrder, der 
ikke kan bæres af de berørte økonomiske aktører;

12. mener, at niveauet af rentesatserne for statslån udgør det vigtigste kriterium for at vurdere 
gældens holdbarhed på kort sigt;

13. bemærker, at markederne og kreditvurderingsinstitutterne kan overvurdere de risici, der er 
forbundet med statsobligationer, ligesom de inden den finansielle krise undervurderede de 
risici, der er forbundet med erhvervelsen af private værdipapirer;

Hvordan vurderes den offentlige gæld?

14. anmoder Kommissionen om at iværksætte undersøgelser, der giver mulighed for at 
vurdere kvaliteten af medlemsstaternes gæld, der afgør rentesatserne for statslån, således 
at kreditvurderingsinstitutterne får bedre information;
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15. foreslår især Kommissionen at evaluere virkningerne af de skatteudgifter, som 
medlemsstaterne har anvendt for at genoprette deres økonomier med hensyn til 
indvirkning på produktionen og de offentlige finanser;

16. foreslår at anvende udtrykket "uforholdsmæssigt store underskud" når udgifter eller dårligt 
afpassede skattemæssige incitamenter øger gælden, fordi de fratager staten vigtige 
ressourcer uden at have den indvirkning på væksten og skatteindtægterne, som bebudes i 
finanslovgivningen;

17. minder om, at vækst- og stabilitetspagten blev revideret i 2005 med henblik på de facto at 
vedtage principperne for en anticyklisk makroøkonomisk politik, og at disse principper 
har vist deres gavnlige effekt under krisen;

18. anmoder Kommissionen om at udarbejde henstillinger vedrørende nedbringelsen af 
underskuddene, som er i overensstemmelse med princippet om en anticyklisk forvaltning 
af de offentlige finanser;

19. opfordrer til, at det strukturelle underskud anvendes som indikator ved fastsættelsen af de 
offentlige finansers langsigtede holdbarhed;

20. opfordrer til at anvende en indikator for den strukturelle gældskvote, som f.eks. forholdet 
"statsgæld/statsejede aktiver" eller "nettogæld/BNP" for at bedømme medlemsstaternes 
solvens;

°

°         °

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

1. Koordination af konjunkturpolitik og strukturreformer

Gennemførelsen af budgetpolitikken er vigtig del af medlemsstaternes økonomiske politik. 
Vækst- og stabilitetspagten begrænser deres frihed til at føre skønsmæssige politikker. 
Revisionen af pagten i 2005 fastsætter særlige omstændigheder, under hvilke disse grænser 
midlertidigt kan overskrides for at lade de automatiske stabilisatorer virke. Det gælder nu om 
at udvikle indikatorer for "en genoprettet økonomi" for at fastsætte, hvornår præcis 
exitstrategierne bør anvendes. Økonomerne er enige om, at en økonomi med fuld 
beskæftigelse er en økonomi, hvor den samlede produktionskapacitet udnyttes. Denne 
situation opstår i realiteten, når kapacitetsudnyttelsen overstiger 85 %. Man kan dermed sige, 
at det under en vis vækstrate er nødvendigt at indføre finansmæssige og monetære 
stimulerende foranstaltninger.

Hvad angår den økonomiske situation i EU var 2009 markeret af en nedgang i produktionen 
og en yderst lav udnyttelse af produktionskapaciteten, i gennemsnit 71 %. Genopretningen er 
så meget desto mere skrøbelig, eftersom den hviler på virksomheders genopbygning af lagre 
og på et lille opsving i eksporten. I de fleste af EU's medlemsstater stagnerer forbruget, og 
investeringsniveauet er lavt som følge af en nedgang i antallet af ordrer. Dette fører til en 
forringelse af vækstpotentialet for de europæiske økonomier.

Kommissionen kunne anvende en enkel regel for at afgøre det rigtige tidspunkt for en 
optrapning af exitstrategierne. Så længe udnyttelsen af produktionskapaciteten ligger på et 
lavere niveau end normalt, bør de ukonventionelle foranstaltninger fastholdes. Så snart 
økonomien når dette niveau, kan det anbefales at anvende foranstaltninger, der har til formål 
at sikre en tilbagevenden til en afbalanceret økonomi (f.eks. kan det anbefales at anvende 
overskuddet af det primære budget til gældsafvikling).

2. Fastsættelse af et holdbarhedskriterium for offentlige finanser

I Kommissionens meddelelse anerkendes nødvendigheden af at fastholde de ukonventionelle 
foranstaltninger, så længe økonomien ikke er genoprettet, og der er problemer med de 
offentlige finansers langsigtede holdbarhed.
Som det understreges i meddelelsen, eksisterer der ikke nogen klar definition af holdbar 
gæld1, og der er ikke fastlagt nogen øvre grænse for holdbare gældsniveauer. Grænserne for 
holdbarhed er forskellige mellem lande og i tid2. Kommissionen bestræber sig imidlertid på at 
fastsætte et holdbarhedskriterium, for at gælden ikke skal forringe statens muligheder for at 
tilbyde de nødvendige offentlige tjenesteydelser og justere sine politikker for at imødegå nye 
udfordringer. Den er bekymret over de negative konsekvenser af befolkningens aldring og 
tendensen til stigning i de sociale udgifter for vækstpotentialet og de offentlige underskud.

                                               
1 Arbejdsdokument til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2009 til Europa-Parlamentet og Rådet om de 
offentlige finansers langsigtede holdbarhed i forbindelse med økonomisk genopretning.
2 Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2009 til Europa-Parlamentet og Rådet om de offentlige finansers 
langsigtede holdbarhed i forbindelse med økonomisk genopretning.
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Kommissionen forsøger i sin meddelelse at fastsætte, hvordan andelen af udgifter og skatter, 
som EU's medlemsstater skal indvillige i, skal udvikle sig frem til 2060 for at holde den 
offentlige gæld under en acceptabel grænse på 60 % af BNP i hele perioden.

Prognoserne i Kommissionens meddelelse er baseret på hypoteser, der uundgåeligt vil udvikle 
sig over en lang tidshorisont. Den langsigtede vækstrate påvirkes af virksomhedernes fortsatte 
kortfristede beslutninger om at foretage investeringer, idet disse beslutninger igen afhænger af 
situationen og myndighederne skønsmæssige politikker.  Gode makroøkonomiske politikker 
kan således øge den potentielle vækstrate og dæmpe byrden med finansiering af de sociale 
beskyttelsessystemer. Den demografiske udvikling afhænger desuden af den vilkårlige 
udvikling i fertilitetskvotienten og migrationsstrømmene. Denne "tvangsfinansiering" af 
sociale udgifter afhænger endelig af samfundets efterspørgsel efter offentlige goder og af, i 
hvilket omfang obligatoriske bidrag accepteres. Der er stadig stor efterspørgsel i visse 
medlemsstater, hvilket ikke nødvendigvis førhen har forringet deres økonomiske dynamik. 
Effektiviteten af den europæiske sociale models "sociale sikkerhedsnet" anerkendes i dag, og 
de er især effektive i krisetider. Det er dog altid muligt at udvikle og modernisere dem ved at 
omdefinere deres omfang og finansielle grundlag.

Problemet med den offentlige gæld skal analyseres i lyset af disse kortsigtede beslutninger. 
Underskud er i denne forbindelse ønskelige, når der er ubalance mellem opsparinger og 
investeringer. I disse tilfælde må den offentlige politik mobilisere disponibel opsparing ved 
hjælp af lån for at finansiere investeringsudgifter. En sådan ubalance var allerede begyndt at 
spire frem længe inden udbruddet af likviditetskrisen i oktober 2008. EU oplevede en negativ 
vækst fra begyndelsen af andet kvartal af 2008, og vækstraten i eurozonen har været under sin 
potentielle rate siden begyndelsen af årtiet.

For at genoprette investeringerne er det ønskeligt, at der iværksættes finanspolitiske tiltag i 
medlemsstater med overdreven opsparing. Underskuddene er holdbare, så længe deres 
finansiering ikke udsætter rentesatserne for statslån for pres og ikke medfører en overførsel af 
byrder, der ikke kan bæres af skatteyderne.  Byrderne vokser imidlertid, når rentesatserne 
overstiger den økonomiske vækstrate. Derfor udgør niveauet af rentesatser det vigtigste 
kriterium for at vurdere gældens holdbarhed på kort sigt.

Medlemsstaternes lånekapacitet afhænger desuden af kreditvurderingsinstitutternes holdning. 
Den seneste erfaring viser, at de har tendens til at under- eller overvurdere risiciene. De 
tildeler kun vurderingen AAA, hvis de pågældende medlemsstater er solvente. Vurderingen 
bliver bedre, hvis gælden anvendes til at finansiere underskud, der stimulerer væksten og de 
fremtidige skatteindtægter. Derfor er det vigtigt, at Kommissionen iværksætter undersøgelser, 
der giver mulighed for at vurdere kvaliteten af medlemsstaternes gæld, og at den indfører 
sanktioner mod de medlemsstater, der fristes til at overvurdere deres væksthypoteser for at 
opbygge et recessivt underskud i det skjulte.

3. Identifikation af god og dårlig gæld

Medlemsstaterne har i henhold til Kommissionens henstillinger siden euroens ikrafttræden 
forpligtet sig til at nedbringe deres driftsudgifter og reformere deres pensionssystemer. Som 
følge af krisen er underskuddene og gældskvoterne vokset betydeligt i alle medlemsstaterne i 
2009.
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Stigningen i underskuddene stammer ikke kun fra iværksættelsen af 
genopretningsforanstaltningerne. Det skyldes først og fremmest den automatiske nedgang i 
skatteindtægter og ligeledes effektiviteten af finanspolitikkerne, der kan måles ud fra, 
hvorvidt de har opfyldt de fastsatte mål. Et stort underskud kan finansiere et økonomisk 
opsving, der giver skatteindtægter og sikrer en tilbagevenden til en afbalanceret økonomi. 
Sådan fungerer de "ukonventionelle incitamenter", som Kommissionen har anbefalet.

Dårligt afpassede skattemæssige incitamenter kan derimod have en ubetydelig indvirkning på 
væksten. Disse skatteudgifter øger den offentlige gæld yderligere, hvilket fører til recessive 
underskud. Denne dårlige gæld belaster husholdninger, hvis tilbøjelighed til at spare er lig 
nul, fordi disse husholdninger i det skjulte betaler af på renterne for gælden. Eftersom 
underskuddet især belaster de husholdninger, der er hårdest ramt af krisen, er det afgørende at 
identificere de recessive underskud og neutralisere dem.

4. Hvad med stabilitetspagten?

Ved udarbejdelsen af Maastrichttraktaten definerede man de tilladte underskud og 
gældskvotienter ved at beregne gennemsnittet af underskud og gældskvotienter i de lande, der 
deltager i Det Europæiske Monetære System. Ved revisionen af stabilitetspagten i 2005 
vedtog man implicit en anticyklisk makroøkonomisk politik. Dette princip er især passende 
med henblik på de offentlige finansers langsigtede holdbarhed. Kommissionen kan eksplicit 
bekræfte denne regel om kontracyklisk forvaltning. Den bør derefter sørge for at udarbejde 
henstillinger, der er i overensstemmelse med dette princip, og undgå og at fastsætte for korte 
frister for en afbalancering af økonomien.

Med hensyn til kriterier for at måle de offentlige finansers langsigtede holdbarhed er 
indikatoren for et strukturelt underskud særlig passende til en langsigtet evaluering, fordi den 
måler status for de offentlige finanser uafhængigt af konjunkturmæssige indvirkninger. 
Endelig kan en indikator for den strukturelle gældskvote – forholdet "statsgæld/statsejede 
aktiver" eller "nettogæld/BNP" – anvendes til at bedømme medlemsstaternes solvens.


