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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: 
Gennemførelse af prioriteterne for 2012

2012/2150 (INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 136, 
sammenholdt med artikel 121, stk. 2,

– 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,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1173/2011 af 16. 
november 2011 om en effektiv håndhævelse af budgetovervågningen i euroområdet6,

– der henviser til bilag I til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 24.-25. 
marts 2011 med overskriften ‘Europluspagten: Stærkere samordning af den økonomiske 
politik med henblik på konkurrenceevne og konvergens’7,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. november 2011 med titlen "Årlig 
vækstundersøgelse 2012" (COM(2011)0815),

– der henviser til sin beslutning af 15. februar 2012 om bidraget til den årlige 

                                               
1 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 12.
2 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 41.
3 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 8.
4 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 33.
5 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 25.
6 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 1.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/da/ec/120314.pdf
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vækstundersøgelse 20121,

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om gennemførelse af de 
overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der har euroen som valuta 
(COM(2012)0301),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Østrigs nationale 
reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Østrigs stabilitetsprogram for 2011-
2016 (COM(2012)0306),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Belgiens nationale 
reformprogram for 2012 og med Rådets udtalelse om Belgiens stabilitetsprogram for 
2012-2015 (COM(2012)0314),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Bulgariens nationale 
reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Bulgariens konvergensprogram for 
2012-2015 (COM(2012)0302),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Cyperns nationale 
reformprogram for 2012 og med Rådets udtalelse om Cyperns opdaterede 
stabilitetsprogram for 2012-2015 (COM(2012)0308),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Den Tjekkiske Republiks 
nationale reformprogram for 2012 og med Rådets udtalelse om Den Tjekkiske Republiks 
konvergensprogram for 2012-2015 (COM(2012)0303),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Danmarks nationale 
reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram for 
2012-2015 (COM(2012)0304),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Estlands nationale 
reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Estlands stabilitetsprogram for 2012-
2015 (COM(2012)0311),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Finlands nationale 
reformprogram for 2012 og med Rådets udtalelse om Finlands opdaterede 
stabilitetsprogram for 2012-2015 (COM(2012)0312),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Frankrigs nationale 
reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Frankrigs stabilitetsprogram for 2012-
2016 (COM(2012)0313),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Tysklands nationale 
reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Tysklands stabilitetsprogram for 2012-
2016 (COM(2012)0305),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Grækenlands nationale 
reformprogram for 2012 (COM(2012)0307),

                                               
1Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0048. 
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– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Ungarns nationale 
reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Ungarns konvergensprogram for 2012-
2015 (COM(2012)0317),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Irlands nationale 
reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Irlands stabilitetsprogram for 2012-
2015 (COM(2012)0316), 

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Italiens nationale 
reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Italiens stabilitetsprogram for 2012-
2015 (COM(2012)0318),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Letlands nationale 
reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Letlands opdaterede 
konvergensprogram for 2012-2015 (COM(2012)0320),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Litauens nationale 
reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Litauens konvergensprogram for 2012-
2015 (COM(2012)0319),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Luxembourgs nationale 
reformprogram for 2012 og med Rådets udtalelse om Luxembourgs opdaterede 
stabilitetsprogram for 2012-2015 (COM(2012)0315),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Maltas nationale 
reformprogram for 2012 og med Rådets udtalelse om Maltas opdaterede 
stabilitetsprogram for 2012-2015 (COM(2012)0321),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Nederlandenes nationale 
reformprogram for 2012 og med Rådets udtalelse om Nederlandenes stabilitetsprogram 
for 2012-2015 (COM(2012)0322),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Polens nationale 
reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Polens konvergensprogram for 2012-
2015 (COM(2012)0323),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Portugals nationale 
reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Portugals stabilitetsprogram for 2012-
2016 (COM(2012)0324),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Rumæniens nationale 
reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Rumæniens konvergensprogram for 
2012-2015 (COM(2012)0325),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Slovakiets nationale 
reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Slovakiets stabilitetsprogram for 2012-
2015 (COM(2012)0326),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Sloveniens nationale 
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reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Sloveniens stabilitetsprogram for 2012-
2015 (COM(2012)0327),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Spaniens nationale 
reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Spaniens stabilitetsprogram for 2012-
2015 (COM(2012)0310),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Sveriges nationale 
reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Sveriges opdaterede 
konvergensprogram for 2012-2015 (COM(2012)0328),

– der henviser til henstilling med henblik på Rådets henstilling om Det Forenede 
Kongeriges nationale reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Det Forenede 
Kongeriges konvergensprogram for 2012-2017 (COM(2012)0309),

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra 
Budgetudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, Regionaludviklingsudvalget, Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0000/2012),

A. der henviser til, at de økonomiske, sociale og finansielle kriser samt statsgældskriserne 
endnu ikke er forbi; 

B. der henviser til, at det europæiske semester blev kodificeret i forordning (EU) nr. 
1175/2011 af 16. november 2011 (Wortmann-Kools betænkning);

1. glæder sig over Kommissionens landespecifikke henstillinger for euroområdet; forventer, 
at disse henstillinger vil udgøre grundlaget for henstillingerne fra Det Europæiske Råds 
forårsmøde;

2. minder om, at det europæiske semester giver mulighed for forudgående samordning inden 
for euroområdet, både i form af fremsendelse af udkast til budgetplaner og drøftelse af 
større planer om reformer af den økonomiske politik, med henblik på at tage højde for og 
mindske de afsmittende virkninger, som nationale tiltag kan have på euroområdet som 
helhed;

3. er overbevist om, at de foreslåede foranstaltninger er befordrende for holdbare offentlige 
finanser, øget konkurrenceevne, større vækst og øget beskæftigelse;

4. bemærker, at Kommissionen har insisteret på gennemførelse af vækstfremmende 
strukturelle reformer med det sigte at gøre det muligt for Unionen at få styr på krisen og 
genvinde sin førende rolle i den globale økonomi; støtter Kommissionens bestræbelser på 
at rette op på de makroøkonomiske ubalancer inden for euroområdet;

5. bemærker, at de fleste af de strukturelle reformer er koncentreret om et lille antal områder 
såsom arbejdsmarkederne, skattesystemet, omstrukturering af banksektoren, fjernelse af 
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uberettigede restriktioner for regulerede brancher og erhverv, liberalisering af visse 
sektorer, effektivisering og forbedring af anvendelsen af offentlige midler, undgåelse af  
unødvendige lag i den offentlige administration, bekæmpelse af skatteunddragelse og 
reform af realkreditmarkedet og ejendomsmarkedet; 

6. opfordrer indtrængende Kommissionen til at være mere eksplicit i sine henstillinger og 
derudover til at overvåge efterlevelsen af tidligere henstillinger, bl.a. ved at give mere 
detaljerede forklaringer og evalueringer i de tilfælde, hvor et land efter Kommissionens 
opfattelse kun delvist har fulgt henstillingerne;

7. opfordrer medlemsstaterne til nøje at følge reglerne i stabilitets- og vækstpagten, som 
ændret ved pakken om økonomisk styring, for at gøre de offentlige finanser mere robuste 
og for at sikre, at den europæiske økonomi bliver mere holdbar, samt mindske presset fra 
banksektoren; forventer, at Kommissionen og Rådet håndhæver disse regler strengt; er 
fast overbevist om, at den finanspolitiske disciplin og de finanspolitiske institutioner på 
både nationalt og subnationalt plan bør styrkes, og at de offentlige udgifter bør flyttes i 
retning af langsigtede investeringer, hvilket vil fremme bæredygtig vækst; 

8. glæder sig over, at procedurerne i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud er 
afsluttet for en række medlemsstaters vedkommende; håber, at flere af disse procedurer 
kan bringes til ophør i den nærmeste fremtid;

9. hilser velkommen, at traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og 
Monetære Union ratificeres af stadig flere af de 25 medlemsstater, der har undertegnet 
den; opfordrer indtrængende alle medlemsstater til at ratificere traktaten så hurtigt som 
muligt; sætter pris på det positive resultat af den irske folkeafstemning om denne traktat;

10. opfordrer alle berørte parter til hurtigt at nå til enighed om den anden pakke om 
økonomisk styring, der skal komplementere den nuværende lovgivning, som er vedtaget 
efter den almindelige beslutningsprocedure; opfordrer indtrængende alle involverede 
parter til ikke at udvande Rådets konklusioner kort tid efter deres vedtagelse;

11. roser den økonomiske dialog, som indtil videre har fundet sted mellem Europa-
Parlamentet og de nationale repræsentanter, og ønsker at gennemføre flere dialoger;

12. understreger behovet for at styrke Eurogruppens arbejdsmetoder;

13. gentager sin opfordring til, at der gøres noget for at forbedre stabiliteten i det finansielle 
system i euroområdet;

14. minder om, at Kommissionens henstillinger er et bidrag til Det Europæiske Råds 
forårsmøde, og at proceduren i den forbindelse ikke er lovgivningsmæssig;

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, 
medlemsstaternes regeringer og Den Europæiske Centralbank.


