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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig 
vækstundersøgelse 2013
2012/2256 (INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og 
særlig artikel 9, artikel 151 og artikel 153, stk. 1, litra e),

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 28.-29. juni 2012,

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

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. november 2012 med titlen "Årlig 
vækstundersøgelse 2013" (COM(2012)0750),

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra 
Budgetudvalget, Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender (A7-0000/2012),

A. der henviser til, at euroområdet som helhed oplever et økonomisk dobbeltdyk;

B. der henviser til, at krisen har haft katastrofale følger for millioner af europæere, hvilket 
fremgår af officielle statistikker om beskæftigelse: I EU har mere end otte millioner 
personer mistet deres job siden 2008, mere end 25 millioner europæere er i øjeblikket 
arbejdsløse, hvoraf næsten 11 millioner har været arbejdsløse i over et år; arbejdsløshed 
rammer på nuværende tidspunkt næsten 10 millioner unge, og alene i det seneste år har to 
millioner personer mistet deres job; 

C. der henviser til, at det gennemsnitlige offentlige budgetunderskud for euroområdet kun 
udgjorde 0,6 % ved begyndelsen af krisen i 2007 og var på vej mod balance;

D. der henviser til, at den kraftige forværring af det offentlige budgetunderskud og den 
offentlige gæld, som har fundet sted siden 2009, er blevet udløst af regeringernes reaktion 
på krisen, fordi der ikke findes europæiske konjunkturbremsende instrumenter; 

E. der henviser til, at analyser af statistikkerne fra 2010 og 2011 nu tydeligt viser, at de 
valgte politiske tiltag standsede for det begrænsede opsving fra 2010 som følge af den 
forhastede og omfattende stramning af finanspolitikken, der har ført til økonomisk 
skrumpning i alle medlemsstaterne, der stadig er gældende;

F. der henviser til, at Kommissionens prognoser for 2012 gradvist er blevet nedjusteret fra 
1,8 % i foråret 2011 til -0,4 % i efteråret 2012; der henviser til, at Kommissionen i sine 
efterårsprognoser forventer en vækst i BNP på blot 0,1 % for 2013; der henviser til, at der 
hersker alvorlige tvivl om nøjagtigheden af disse prognoser for 2013, da de formentlig er 
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baseret på en undervurderet finanspolitisk multiplikator, og derved undervurderer de 
negative konsekvenser af de nuværende finanspolitiske stramninger for den økonomiske 
vækst; 

G. der henviser til, at størrelsen af finanspolitiske multiplikatorer i økonomiske nedgangstider 
kan være to til tre gange højere end i normale økonomiske tider, når produktionsgabet 
ligger tæt på nul;

H. der henviser til, at den samtidige konsolidering i det meste af EU ligeledes øgede 
størrelsen af den finanspolitiske multiplikator i euroområdet som helhed, og dens 
virkninger blev forøget af de europæiske økonomiers høje grad af åbenhed på det indre 
marked;

I. der henviser til, at alle medlemsstaterne er ramt af følgerne af deres egen finanspolitiske 
stramninger og af den synkroniserede hurtige konsolidering, som blev gennemført af de 
andre medlemsstater;

J. der henviser til, at denne strategi med finanspolitisk stramning tvinger efterspørgsel, 
lønninger og priser ned, samtidig med at den får arbejdsløsheden til at stige;

K. der henviser til, at nylige undersøgelser, som er gennemført af Den Internationale 
Valutafond (IMF), dokumenterer, at gradvis og smidig finanspolitisk konsolidering er at 
foretrække frem for at mindske ubalancer i de offentlige finanser for hurtigt og for 
pludseligt;

L. der henviser til, at resultattavlen for proceduren for makroøkonomiske ubalancer for 2011 
illustrerer de enorme ubalancer i Den Europæiske Union, navnlig i euroområdet; der 
henviser til, at det treårige gennemsnit for de løbende poster som % af BNP viser store 
overskud for blot tre lande (Luxembourg og Nederlandene på +7,5 og Tyskland på +5,9), 
mens størstedelen af de andre lande viser negative tal; 

M. der henviser til, at dette viser, at gevinsten ved det indre marked og den fælles valuta er 
fordelt meget ujævnt mellem medlemsstaterne, hvilket mindsker de svagere økonomiers 
råderum til at imødegå krisen;

N. der henviser til, at spareforanstaltningerne i flere medlemsstaterne har nået et hidtil uset 
omfang: Grækenlands finansielle situation fra 2010 til 2012 forværredes med 18 procent 
af BNP, og for Portugals, Spaniens og Italiens vedkommende med henholdsvis 7,5, 6,5 og 
4,8 procent af BNP, uden at der er tydelige tegn på forbedring af den økonomiske og 
finanspolitiske situation og med enorme sociale forstyrrelser, der kræver en ny vurdering 
af de påtvungne politikker;

O. der henviser til, at offentlige rentesatser viser hidtil usete afvigelser inden for 
euroområdet, og at de fortsat ligger på et uholdbart niveau for visse medlemsstater;

P. der henviser til, at overskudslandene burde være blevet anmodet om at dele 
tilpasningsbyrden ved at stimulere deres interne efterspørgsel, navnlig gennem 
løntilpasninger;
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Q. der henviser til, at det ikke er lykkedes for Kommissionen at argumentere overbevisende 
for, at de påtvungne politiske tiltag med tiden vil skabe resultater, og at de vil påvirke 
samfundet på en retfærdig og acceptabel måde;

R. der henviser til, at långivningen til den private sektor forbliver svækket, og at private 
kreditstrømme er dæmpede;

S. der henviser til, at skatteydernes bidragskapacitet næsten er opbrugt i flere medlemsstater; 
der henviser til, at den sorte økonomi i Europa anslås at udgøre 22,1 % af de samlede 
økonomiske aktiviteter, og det deraf følgende tab af skatteindtægter anslås at udgøre 
omtrent en billion EUR hvert år;

T. der henviser til, at den årlige vækstundersøgelse 2013 sigter efter at fastlægge 
økonomiske, sociale og arbejdsmarkedsmæssige prioriteringer for 2013;

U. der henviser til, at den finanspolitiske disciplin bør udvikles sideløbende med solidaritet 
og demokrati;

1. glæder sig over anerkendelsen i den årlige vækstundersøgelse 2013 af, at vækst er 
nødvendig for at overvinde krisen, men tvivler på, at Kommissionens iagttagelse af, at 
udviklingen i løbet af næste år vil gå i den rigtige retning, er nøjagtig; advarer om risikoen 
for fortsat nedgang i de økonomiske aktiviteter i det kommende år på grund af de samlede 
negative virkninger af betydelige og samtidige konjunkturforværrende 
budgetnedskæringer i hele euroområdet;

2. opfordrer Kommissionen til nøje at undersøge muligheden for at forlænge perioden med 
finanspolitisk tilpasning, således at der bliver yderligere midlertidigt råderum til at skabe 
vækst på ny så hurtigt som muligt; 

3. opfordrer Kommissionen til at indrømme, at den fremherskende finanspolitik er 
selvødelæggende, og revidere dens politiske henstillinger i den årlige vækstundersøgelse 
2013; 

4. mener, at den seneste debat om størrelsen af den finanspolitiske multiplikator, især efter 
IMF’s analyse af dette emne i dens seneste udsigter for verdensøkonomien, i overdreven 
grad har været nedtonet af Kommissionen, medens der er opstået bred enighed om dette 
emne i nylige teoretiske og empiriske værker i den eksisterende økonomiske litteratur; 
mener, at dette emne er af central betydning for politikudformning, da ukorrekte 
finanspolitiske multiplikatorer kan medføre alvorlige politiske fejltagelser; opfordrer 
følgelig Kommissionen til hurtigt at give adgang til dens makroøkonomiske modeller og 
prognoser, således at uafhængige institutioner regelmæssigt kan foretage grundige og 
systematiske kontroller heraf; 

5. glæder sig over Kommissionens anerkendelse af, at ”en mulig” tilpasning af fristerne for 
at korrigere de uforholdsmæssigt store underskud er berettiget under fuldt hensyn til 
ånden og bogstavet i stabilitets- og vækstpagten; mener imidlertid, at denne anerkendelse 
kommer for sent; 

6. opfordrer Kommissionen til at genvurdere medlemsstaternes situation i lyset af de ganske 
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særlige omstændigheder, som de står over for – ”en usædvanlig begivenhed, der ligger 
uden for [medlemsstaternes] kontrol, og som har en afgørende indvirkning på de samlede 
offentlige finanser, eller når overskridelsen er en følge af et alvorligt økonomisk 
tilbageslag, (som fastlagt i den reviderede stabilitets- og vækstpagt)”; 

7. opfordrer Kommissionen og Rådet til at lette konsolideringen for medlemsstaterne med 
uforholdsmæssigt store underskud på grund af særlige omstændigheder, samtidig med at 
det sikres, at ”årlige budgetmål […] kan forbedre den konjunkturkorrigerede saldo, 
eksklusive engangsforanstaltninger og midlertidige foranstaltninger, med som benchmark 
mindst 0,5 % af BNP for at sikre, at det uforholdsmæssigt store underskud korrigeres 
inden for fristen i henstillingen”, som fastlagt i det forebyggende element i stabilitets- og 
vækstpagten;

8. opfordrer Kommissionen og Rådet til at finde balancen mellem behovene for produktive 
offentlige investeringer og målene vedrørende finanspolitisk disciplin ved at medtage 
offentlige investeringsprogrammer i deres vurdering af stabilitets- og 
konvergensprogrammerne og procedurerne i forbindelse med uforholdsmæssigt store 
underskud;

9. opfordrer Kommissionen til omgående at udarbejde en plan, som vil sikre, at elementer 
vedrørende finanspolitisk disciplin sideløbende følges op med konkrete forslag om 
solidaritet blandt medlemsstaterne og demokratisk legitimitet som en del af den 
interinstitutionelle aftale om det europæiske semester;

10. opfordrer Kommissionen og Rådet til i betydelig grad at forbedre kvaliteten, de nationale 
særtræk og tilstrækkeligheden af de landespecifikke henstillinger, navnlig gennem en 
kompetent fortolkning af proceduren for makroøkonomiske ubalancer;

11. opfordrer medlemsstaterne til omgående at blive enige om en flerårig finansiel ramme 
(FFR) for at sikre, at dens rolle som kilde til stærkt påkrævede investeringer styrkes; 

12. opfordrer Kommissionen og Rådet til at revidere de anbefalede finanspolitiske 
tilpasningspolitikker, når økonomier er i recession, med henblik på at sikre et 
minimumsniveau for social velfærd, beskytte grundlæggende arbejdstagerrettigheder og 
undgå en recessionsspiral; opfordrer Kommissionen om Rådet til at forelægge EU-
instrumenter til social beskyttelse og sociale minimumsstandarder;

13. opfordrer ligeledes Kommissionen til at fremsætte en holistisk tilgang til at tackle vækst, 
som bør omfatte en ægte europæisk industripolitik, og garantere, at Europa vil bruge al sin 
styrke og indflydelse i sine eksterne handelsrelationer; opfordrer Kommissionen til fuldt 
ud at udnytte vækstmulighederne fra handelen med tredjelande og etablere gensidighed 
samt retfærdig handel;  opfordrer Kommissionen til at medtage stærke 
arbejdsmarkedsmæssige klausuler i handelsaftaler på grundlag af Den Internationale 
Arbejdsorganisations arbejdsstandarder;

14. understreger, at medlemsstaternes målrettede bestræbelser på at konsolidere de offentlige 
finanser i et hensigtsmæssigt tempo udelukkende kan fungere, såfremt de 
makroøkonomiske ubalancer mindskes på en symmetrisk måde; 
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15. opfordrer Kommissionen og Rådet til at handle hurtigt for at give vækst- og 
beskæftigelsespagten, som blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde den 28.-29. juni 
2012, et reelt indhold og gøre den effektiv;

16. opfordrer Kommissionen til at forelægge konkrete forslag for at skærpe kampen mod 
skattesvig og skatteunddragelse, bl.a. i forhold til tredjelande, som et afgørende redskab, 
der skal sikre en mere retfærdig fordeling af den finanspolitiske indsats og øge 
medlemsstaternes indtægter;

17. opfordrer Kommissionen og Rådet til omgående at skabe hensigtsmæssige mekanismer til 
fælles forvaltning af statsgæld med henblik på at lette gældsbyrden for flere 
medlemsstater og skabe forudsætningerne for en fremtidig fælles udstedelse, hvilket vil 
begrænse afvigelserne mellem finansieringsomkostningerne ved statsgæld;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING 
HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER 

ANMODES OM 

HENSTILLING 1 VEDRØRENDE EN ALTERNATIV STRATEGI
Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, som skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse 2013, bør have følgende 
formål:
Kommissionen og Rådet bør vedtage en ny seksfoldig alternativ strategi som fastlagt 
nedenfor:
1. Den finanspolitiske konsolidering bør forlænges og udvides under behørig respekt for 
EU’s aktuelle finanspolitiske regler. I stedet for konsolidering til næsten 130 mia. EUR af 
hele euroområdet ville en mere afbalanceret finanspolitisk konsolidering på 0,5 procentpoint 
af BNP i overensstemmelse med traktaterne, stabilitets- og vækstpagten og endda den 
finanspolitiske aftale alene i 2013 give et konkret råderum på mere end 85 mia. EUR. Ved 
blot at trække konsolideringsprocessen ud og lægge et loft over den kan man øge den 
gennemsnitlige vækst i euroområdet med 0,7 procent om året i perioden 2013-2017.

2. Spekulationen i medlemsstaternes statsgæld skal stoppes. Den europæiske 
stabilitetsmekanisme (ESM) skal så snart som muligt inddrages i fællesskabets 
forvaltningsstruktur med ECB som garant.
3. De vedvarende og langvarige kumulative ubalancer, der har været stigende i løbet af 
hele den periode, hvor den fælles valuta har været i brug, på grund af den asymmetriske 
virkning fra fælles politikker i forskellige økonomier, skal håndteres på en hensigtsmæssig 
måde gennem specifikke konvergensinstrumenter, der skal fremme konkurrenceevnen i svage 
økonomier, navnlig ved at forbedre betingelserne for vækstfremmende investeringer i disse 
økonomier.
4. Den Europæiske Investeringsbanks udlån skal øges betydeligt parallelt med andre 
foranstaltninger (navnlig anvendelsen af strukturfondene og projektobligationer), således at 
Den Europæiske Unions dagsorden for vækst oprigtigt fremmes. Vækst- og 
beskæftigelsespagten skal hurtigst muligt udmøntes i konkrete investeringer.
5. Der skal gennemføres juridiske initiativer og politiske instrumenter, således at 
kreditstrømmene til realøkonomien genetableres. Virksomheder, navnlig SMV’er, skal have 
adgang til finansiering, og vilkårene for en sådan finansiering bør være ensartet på det indre 
marked og i endnu højere grad i euroområdet.
6. En tæt koordinering af de økonomiske politikker skal sigte efter at mindske de interne 
ubalancer i EU og særlig i euroområdet. Justeringen skal ikke lægges over på 
underskudslandene alene. Overskudslandene skal ligeledes træffe foranstaltninger for at øge 
deres interne efterspørgsel, og Kommissionen bør udstede henstillinger i overensstemmelse 
hermed.

HENSTILLING 2 VEDRØRENDE DEMOKRATISK KONTROL OG LEGITIMITET
Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, som skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse 2013, bør have følgende 
formål:
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Parlamentet skal som er den eneste overnationale EU-institution med vælgerbaseret 
legitimitet inddrages fuldt ud i samordningen af de økonomiske politikker og i den årlige 
vækstundersøgelse gentages.
Europa-Parlamentet bør anerkendes som det hensigtsmæssige europæiske demokratiske 
forum til at foretage en samlet evaluering ved afslutningen af det europæiske semester. 
Repræsentanter for EU-institutionerne og de økonomiske organer, der er involveret i 
processen, bør som tegn på denne erkendelse forelægge oplysninger for Europa-Parlamentet, 
når de anmodes om det. Europa-Parlamentets demokratiske kontrol skal nedfældes i den 
interinstitutionelle aftale om det europæiske semester. 

HENSTILLING 3 VEDRØRENDE SKATTEUNDDRAGELSE:
Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, som skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse 2013, bør have følgende 
formål:
Kilder, der konsekvent har været troværdige, har skønnet, at skatteunddragelse og 
skatteundgåelse i Den Europæiske Union udgør omtrent 1 billion EUR om året. Det er kun 
muligt at bekæmpe både skatteundgåelse og skatteunddragelse, såfremt medlemsstaterne er 
villige til konsekvent at gennemføre foranstaltninger, der bygger på at indføre rapportering fra 
hvert enkelt land, et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, en gennemgribende 
regnskabsform, en ændring af regnskabsoplysningskravene til selskaber i skattemæssig 
henseende, flere investeringer i skatterevisionspersonale og en ajourføring og udvidelse af 
Den Europæiske Unions rentebeskatningsdirektiv. 
Kommissionen har forelagt en handlingsplan om skattesvig, skatteunddragelse og skattely. 
Alle medlemsstaterne uden undtagelse skal tilslutte sig dette nye fokusområde med henblik på 
at blive enige om en ambitiøs og samtidig realistisk overordnet målsætning om at halvere 
beskatningsforskellene inden 2020. Ved at bevæge sig hen imod opfyldelsen af denne 
målsætning vil medlemsstaterne gradvis opnå nye skatteindtægter uden at hæve 
skatteprocenterne med flere hundrede milliarder EUR om året.
Kommissionen og Rådet skal træffe foranstaltninger vedrørende følgende fem centrale 
spørgsmål:
1. Reform af regnskabsreglerne og regnskabsoplysningskravene til selskaber.

2. Ajourføring og udvidelse af anvendelsesområdet for Den Europæiske Unions 
rentebeskatningsdirektiv.

3. Sikring af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag.
4. Indførelse af rapportering fra hvert enkelt land for tværnationale selskaber.

5. Styrkelse af lovgivningen om selskabsregistre og fondsregistre. 
Dette skal omfatte hensigtsmæssige aftaler, som dækker hele EU, med centrale tredjelande, 
som i øjeblikket giver finansieringsinstitutter mulighed for at begå skattesvig og 
skatteunddragelse fra lande i EU, f.eks. i Schweiz. 

Det er af altafgørende betydning, at Kommissionen forhandler med tredjelande på vegne af 
EU som helhed, således at initiativet ikke overlades til enkelte lande, der indgår bilaterale 
aftaler. Det vil sige, at EU skal lede drøftelserne, i G20 og derefter i G8, om kampen mod 
skattely.
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