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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: 
gennemførelse af prioriteterne for 2013

(2013/XXXX(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2012 om det europæiske semester for 
samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 20121,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 14.-15. marts 2013,

– 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 
politikker,

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

– 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 euroområdet,

– 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 underskud,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1176/2011 af 
16. november 2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer,

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

– 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 
euroområdet, 

– 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 stabilitet,

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0408.
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– der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. november 2012 med titlen "Årlig 
vækstundersøgelse 2013" (COM(2012)0750),

– der henviser til sin beslutning af 7. februar 2013 om bidraget til den årlige 
vækstundersøgelse 20131,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. marts 2013 til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget med titlen "EU's resultattavle for retsområdet – et værktøj til fremme af 
effektive retssystemer og vækst" (COM(2013)0160),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. maj 2013, som ledsager forslaget til 
landespecifikke henstillinger af 2013 med titlen "Det europæiske semester 2013: 
landespecifikke henstillinger: Europa ud af krisen" (COM(2013)0350),

– der henviser til Kommissionens forslag af 29. maj 2013 til Rådets henstilling om 
gennemførelse af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der 
har euroen som valuta (COM(2013)0379), samt alle Kommissionens forslag af 29. maj 
2013 til Rådets henstillinger til de enkelte EU-medlemsstater,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra 
Budgetudvalget og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at de økonomiske, sociale og finansielle kriser samt statsgældskriserne 
endnu ikke er forbi, og at målet om en mere afbalanceret og integreret økonomisk og 
monetær union (ØMU) fortsat er en uopfyldt ambition;

B. der henviser til, at Kommissionens landespecifikke henstillinger indeholder nyttig indsigt, 
men som helhed ikke er overbevisende med hensyn til balancen mellem de politiske 
forskrifter på tværs af politikområderne;

C. der henviser til, at der er behov for en hurtig indsats på mange områder, bl.a. til 
genetablering af lånemulighederne for realøkonomien og de små og mellemstore 
virksomheder, med bekæmpelse af skattesvig og aggressiv skatteplanlægning og med 
bestræbelser på at finde effektive europæiske løsninger på arbejdsløshed og dermed også 
en væsentlig styrkelse af ØMU'ens sociale dimension;

D. der henviser til, at forudsætningen for en demokratisk legitimitet i den økonomiske styring 
inden for det europæiske semester er en reel og dedikeret respekt for de parlamentariske 
beføjelser på EU-plan og nationalt plan som modvægt til den eksisterende tendens hen 
imod en mere og mere afparlamentariseret og regeringsdomineret kultur, når der føres 
økonomisk politik på EU-plan;

E. der henviser til, at de landespecifikke henstillinger har fået større vægt nu, hvor de 
nationale reformprogrammer og stabilitetsprogrammer skal stemme overens med dem, 
eftersom de nye bestemmelser, der er indført med den såkaldte "twopack", allerede er 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0053.
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trådt i kraft; 

F. der henviser til, at mens henstillingerne er blevet fulgt nøje, hvor der er tale om 
medlemsstater, der er omfattet af et program for finansiel bistand, er de øvrige 
medlemsstaters opfyldelsesniveau over for tidligere landespecifikke henstillinger 
imidlertid særdeles lave;

G. der henviser til, at den såkaldte "twopack" etablerer en klar fællesskabsmetode med 
hensyn til medlemsstater i euroområdet, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder 
med hensyn til finansiel stabilitet;

1. glæder sig over, at Kommissionen har erkendt, at en politik for at være vellykket ikke blot 
skal være grundigt gennemtænkt, men også skal have politisk og samfundsmæssig 
opbakning, og at Europa efter en finanspolitisk konsolidering har brug for reel vækst samt 
en målrettet og hurtig indsats for at komme de uacceptabelt høje arbejdsløshedsniveauer 
til livs;

2. glæder sig over, at Kommissionen anerkender, at "underskudslande" må styrke deres 
konkurrenceevne, og at "overskudslande" må øge deres efterspørgsel, samt at dette kræver 
en dybtgående ændring af den fremherskende politiske linje; 

3. opfordrer kraftigt Kommissionen og Rådet til at undgå en "universalløsning" i forhold til 
henstillingerne og til at sikre, at disse henstillinger finjusteres i henhold til de nationale 
særegenheder og særlige behov i den pågældende medlemsstat; 

4. glæder sig over, at Kommissionens henstillinger ikke kun er rettet mod medlemsstater, 
men også mod euroområdet som et hele, men finder det beklageligt, at henstillingerne til 
medlemsstaterne ikke tager tilstrækkeligt hensyn til den stærke indbyrdes afhængighed 
mellem EU's økonomier, navnlig inden for euroområdet, eller alle de informationer, der er 
indeholdt i rapporten om varslingsmekanismen;

5. opfordrer til en nøjere undersøgelse af årsagerne til den kolossale stigning i de indbyrdes 
forskelle mellem medlemsstaterne i konkurrenceevne og økonomiske resultater, som er 
resultatet af den fælles valutas funktionsmåde og navnlig af den asymmetriske virkning af 
de fælles politikker;

6. opfordrer til en forsigtig vurdering af vækstprognoserne om "et langsomt opsving", da 
tidligere prognoser fra Kommissionen løbende er blevet nedjusteret, og anbefaler at kigge 
nærmere på bæredygtigheden ved de forbedringer, der er konstateret i handels- og 
betalingsbalancerne og de offentlige underskud;

7. glæder sig over, at Kommissionen anerkender, at konkurrenceevnen i Europa ikke 
udelukkende skal baseres på omkostninger, og at det er afgørende at øge produktiviteten, 
investeringen i uddannelse, forskning og innovation samt ressourceeffektivitet, jf. Europa 
2020-målene; beklager derfor, at der ikke er gjort fremskridt med hensyn til EU's 2020-
mål; opfordrer til, at denne erkendelse i tilstrækkelig grad bliver afspejlet i henstillingerne 
til "underskudslandene", da det er disse medlemsstater, der har et akut behov for at få sat 
skub i konkurrenceevnen; 

8. beklager den manglende gennemførelse af vækst- og beskæftigelsespagten til 
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120 mia. EUR, som blev vedtaget i juni 2012, af projektobligationsinitiativet, som blev 
lanceret i november 2012, og af EIB's yderligere investering på 180 mia. EUR (efter 
forhøjelsen på 10 mia. EUR som indbetalt kapital i EIB, der blev godkendt den 8. januar 
2013); opfordrer Rådet og Kommissionen til hurtigst muligt at undersøge og fjerne de 
hindringer, der står i vejen for en gennemførelse af disse initiativer;

9. opfordrer Kommissionen til at prioritere det særdeles højt at fremsætte lovgivningsforslag 
om nye økonomiske incitamenter til at støtte medlemsstaterne i gennemførelse af 
strukturreformer, herunder et konkurrenceevne- og konvergensinstrument på grundlag af 
fællesskabsmetoden, som et første skridt mod en europæisk finanspolitisk kapacitet; 

10. opfordrer Kommissionen til i anvendelsesområdet for et konkurrenceevne- og 
konvergensinstrument at medtage økonomisk støtte til strukturreformer på områder, som 
blokerer økonomisk dynamik og effektivitet, såsom reformer af de nationale retssystemer 
med teknisk støtte fra EU's resultattavle for retsvæsenet;

11. glæder sig over, at Kommissionen benytter sig af det råderum, der tilbydes af den 
reviderede stabilitets- og vækstpagt med hensyn til at forlænge fristerne for korrektionen 
af uforholdsmæssigt store underskud i syv procedurer; opfordrer Kommissionen og Rådet 
til at sikre, at indholdet af og tidsplanen for den finanspolitiske tilpasning bliver tilpasset 
efter hvert lands særlige forhold og, navnlig i "underskudslandene", omfatter det 
førnævnte råderum og en fuld udnyttelse af strukturfondene samt sunde og bæredygtige 
strukturreformer og en præcisering af de investeringer (navnlig i de landespecifikke 
henstillinger), der er afgørende for at sætte skub i konkurrenceevnen; opfordrer 
Kommissionen til hurtigst muligt at præcisere metoder, hvormed man under visse 
betingelser kan indpasse ikke-tilbagevendende offentlige investeringsprogrammer, som 
har en dokumenteret virkning på de offentlige finansers holdbarhed;

12. glæder sig over Kommissionens udtalelse om, at "overskudslandene" skal spille en rolle i 
overvindelsen af den nuværende krise, ikke blot ved at sænke skatterne og udgifterne til 
sociale ordninger, men også ved at forhøje lønningerne med det formål at øge en 
bæredygtig hjemlig efterspørgsel og fremme nye investeringsmuligheder; understreger 
vigtigheden af de positive afsmittende virkninger, som disse tiltag vil få i hele Unionen;

13. opfordrer Kommissionen til at udvikle en ægte europæisk industripolitik og en 
sammenhængende europæisk udenrigshandelspolitik på basis af gensidighed og fælles 
minimumstandarder, navnlig inden for sociale og miljømæssige spørgsmål; er af den 
opfattelse, at Europa kun gennem intelligent håndtering af sit samspil med globaliseringen 
kan garantere vækst, beskæftigelse og for en del medlemsstaters vedkommende den 
anbefalede gradvise omfordeling af midler fra sektorer, der ikke kan gøres til genstand for 
handel, til sektorer, der kan;

14. bifalder Kommissionens anerkendelse af, at der er behov for at lægge større vægt på 
reformernes fordelingsmæssige konsekvenser og opfordrer Kommissionen til at foretage 
en omhyggelig forhåndsvurdering af den sociale virkning af alle de nye anbefalede 
reformer og til at drage alle de nødvendige konklusioner af tidligere henstillinger, 
herunder dem, der gælder for medlemsstater under finansielle støtteprogrammer;

15. opfordrer Kommissionen til at fremsætte lovforslag med henblik på at udvide ØMU'en 
med en social søjle, da de nationale automatiske stabiliseringsmekanismer er blokeret i de 
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medlemsstater, hvor der er størst behov for dem; understreger, at der er behov for en 
social resultattavle som centralt element i denne søjle;

16. er enig i, at ECB's skridt har bidraget afgørende til euroområdets stabilitet ved at begrænse 
spekulation i statsgæld, men er af den opfattelse, at utilstrækkelig vækst og høje (og 
stigende) niveauer for både privat og offentlig gæld i mange medlemsstater medfører, at 
der er behov for en omhyggeligt styret nedgearingsproces; opfordrer derfor 
Kommissionen til hurtigt at indfri sine twopack-forpligtelser over for Parlamentet for at 
uddybe analysen vedrørende den delvise substitution af nationale gældsudstedelse med 
fælles udstedelse i form af en gældsindfrielsesfond og eurogældsbeviser;

17. understreger, at finansieringen af realøkonomien og navnlig af de små og mellemstore 
virksomheder ikke er blevet genoprettet i EU's udkantsområder; påpeger, at de store 
forskelle i adgangen til kredit giver yderligere næring til de stigende tendenser til intern 
ulighed inden for EU og i euroområdet i særdeleshed og nedbryder det indre marked 
gennem unfair konkurrencebetingelser; påpeger endvidere, at de negative økonomiske 
udsigter kun delvis kan retfærdiggøre sådanne restriktive kreditbegrænsninger; opfordrer 
til en nøjere overvågning af banksektorens praksisser i forbindelse med finansiering af 
realøkonomien, navnlig af de økonomisk levedygtige små og mellemstore virksomheder; 
opfordrer Kommissionen til at prioritere arbejdet med alternative finansieringskilder til de 
små og mellemstore virksomheder, navnlig gennem strukturfondene, Den Europæiske 
Investeringsbank, Den Europæiske Investeringsfond og de offentlige udviklingsbanker; 

18. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremsætte et lovforslag om at oprette en 
fælles afviklingsmekanisme (herunder en fælleseuropæisk myndighed og en 
industrifinansieret fælles EU-fond), som er afgørende for fuldførelsen af bankunionen; 
opfordrer indtrængende Rådet til hurtigt at afslutte forhandlingerne med Parlamentet om 
direktivet om indskudsgarantiordninger samt om direktivet om genopretning og afvikling 
af banker (der skal forhandles sideløbende);

19. opfordrer til, at der gives adgang til direkte rekapitalisering af banker gennem den 
europæiske stabilitetsmekanisme (ESM), så snart alle bankunionens søjler – dvs. den 
fælles tilsynsmekanisme, indskudsgarantiordningerne og genopretnings- og 
afviklingsordningerne – er en realitet; støtter, eftersom det haster med at få en fælles 
afviklingsordning, der kan ledsage den fælles tilsynsmekanisme, at ESM omgående 
fremskyndes for at forsyne den supplerende reservefacilitet med en refusionsperiode 
fastsat efter industri; er af den opfattelse, at ESM-faciliteten skal styrke EU's budget og 
administreres med fællesskabsmetoden;

20. glæder sig over Kommissionens handlingsplan til styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig 
og skatteunddragelse og dens henstillinger om "foranstaltninger, der kan tilskynde 
tredjelande til at anvende minimumsstandarder for god forvaltningspraksis på 
skatteområdet" samt om aggressiv skatteplanlægning, som blev vedtaget den 6. december 
2012; understreger, at fairness og retfærdighed i byrdefordelingen kræver en helt ny 
tilgang til skattesvig og skatteunddragelse; opfordrer til omgående skridt fra 
Kommissionens side og til en klar støtte fra Rådet i disse sager; 

21. opfordrer Rådet til at afslutte forhandlingerne om afgiften på finansielle transaktioner og 
til som en hastesag at inddrage konvergensen mellem skattesystemerne inden for EU i 
dagsordenen; 
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22. opfordrer til en hurtig gennemførelse af "twopacken", idet en umiddelbar følge heraf 
bliver en omstrukturering af ad hoc-systemet med "trojkaer" til en juridisk sund struktur i 
henhold til europæisk ret med overholdelse af minimumsniveauer for demokratisk 
ansvarlighed;

23. understreger, at det europæiske semester på ingen måde må bringe Europa-Parlamentets 
beføjelser i fare; opfordrer Kommissionen til at sikre, at Parlamentet inddrages på korrekt 
formel vis på alle trin i det europæiske semesters processer for at øge legitimiteten af de 
beslutninger, som berører alle borgere;

24. understreger behovet for at styrke det demokratiske ansvar over for Parlamentet hos 
centrale elementer i euroområdets drift, såsom ESM, Eurogruppens beslutninger og 
overvågningen og evalueringen af finansielle støtteprogrammer;

25. opfordrer Kommissionen til at sikre, at medlemsstaterne inddrager deres nationale 
parlamenter, arbejdsmarkedsparter og civilsamfund i det europæiske semester som helhed 
og navnlig i udviklingen og drøftelsen af de nationale reformprogrammer; 

26. fremhæver vigtigheden af dialogen mellem Europa-Parlamentet og de nationale 
parlamenter for at opnå et fuldt funktionsdygtigt europæisk semester og for at skabe det 
nødvendige niveau for demokratisk ansvarlighed med gyldighed for alle involverede; 
understreger nyttevirkningen af den europæiske parlamentariske uge om det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske politikker (EPW 2013);

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, 
medlemsstaternes regeringer, Kommissionen, de nationale parlamenter og Den 
Europæiske Centralbank.


