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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til:

– at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. der henviser til Monti-rapporten1og Parlamentets beslutning om realisering af et indre 
marked for forbrugere og borgere2,

2. der henviser til, at en bæredygtig økonomisk vækst er en forudsætning for økonomisk og 
social stabilitet (punkt E),

3. der henviser til, at enhver forbedring af den økonomiske overvågning og forvaltning skal 
hvile på nøjagtige, pålidelige og sammenlignelige statistikker over de relevante 
økonomiske politikker og holdninger i de pågældende medlemsstater (punkt I),

4. der henviser til, at der er behov for at styrke sammenhængen mellem offentlige 
investeringer på kort, mellemlang og lang sigt; der endvidere henviser til, at sådanne 
investeringer, navnlig hvad angår infrastruktur, skal anvendes effektivt og tildeles til 
målene for Europa 2020-strategien, navnlig hvad angår forskning og udvikling samt 
innovation og uddannelse, for at øge konkurrenceevnen og produktiviteten, skabe 
beskæftigelse og styrke det indre marked (punkt M),

– at optage følgende henstillinger i bilaget til forslag til beslutning:

5. supplere den eksisterende stabilitets- og vækstpagt (SVP), herunder et nyt 
forvaltningssystem, med en særskilt vækst- og beskæftigelsespagt baseret på reelle 
økonomiske målsætninger, herunder beskæftigelse og investeringer, for at give 
jobskabelse lige så stor betydning som kontrol med offentlige underskud og også 
udformet som et juridisk instrument baseret på artikel 121 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (henstilling 1, nyt led)

6. etablere en styrket ramme for analytisk overvågning (herunder en resultattavle med 
særlige tærskelværdier, der udløser tidlig varsling) med passende metodologiske 
redskaber og gennemsigtighed rettet mod effektiv multilateral overvågning på grundlag af 
økonomiske nøgleindikatorer (reelle og nominelle), som kan påvirke konkurrenceevnen, 
herunder, men ikke alene, vækstrater, sammensætning af det nationale BNP, 
beskæftigelsesraten, udviklingen i den reale valutakurs, udviklingen i lønomkostninger, 
udviklingen på de løbende poster/betalingsbalancen, stigningen i låntagningen, 
kapitaldannelsen og udenlandske investeringer, udviklingen i produktionen, udviklingen 
på aktiemarkedet (herunder markedet for privat gæld og ejendomsmarkedet), 
investeringerne i forskning og udvikling som en procentsats af BNI, reduktionen af 
drivhusgasemissioner, procentsatsen af studerende, der fuldfører videregående og 
gymnasial uddannelse, og mindskelsen af fattigdom (henstilling 1, 2. led)

                                               
1

"A new strategy for the Single Market – at the service of Europe's economy and society" – Rapport fra Mario Monti til 
José Manuel Barroso, formand for Europa-Kommissionen, 9. maj 2010.
2 P7_TA(2010)0186.
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7. fastlægge fælles regler rettet mod en mere aktiv anvendelse af de overordnede 
retningslinjer for de økonomiske politikker som nøgleredskab for økonomisk styring, 
overvågning og henstillinger til de enkelte medlemsstater i overensstemmelse med Europa 
2020-strategien med fokus på vækst, strukturreformer, produktivitet og konkurrenceevne 
under hensyntagen til lighedspunkter og forskelle mellem medlemsstaterne, idet 
medlemsstaternes relative konkurrencefordele styrkes (henstilling 1, 4. led, sidste del 
udgår) 

8. etablere et ”EU-halvår” til behandling af de integrerede retningslinjer på nationalt plan og 
EU-plan, der giver mulighed for en udvidet drøftelse af finansielle anliggender og af 
den økonomiske situation i EU, hvilket ville gøre det muligt for alle berørte parter at yde 
et faktisk og rettidigt bidrag (henstilling 1, 7. led)

9. til at udelade følgende henstilling: "iværksætte proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud/proceduren for overvågning af uforholdsmæssig stor 
gæld på grundlag af bruttogældsniveauer.  De to ovennævnte procedurer, inklusive 
detaljerede regelmæssige rapporter om gældsdynamikken og -udviklingen, skulle 
påbegyndes over for medlemsstater, hvor det offentlige underskud overstiger 
tærskelværdien på 60 % og ikke falder i et tilfredsstillende tempo. Proceduren i 
forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud standses midlertidigt, så længe det 
pågældende land opfylder sine mellemsigtede finanspolitiske mål, og vil blive ophævet, så 
snart gældsniveauet er under 60 %" (henstilling 2, 1.led, udgår) 

10. opstille forud fastsatte og forebyggende incitamenter, der skal besluttes af Kommissionen 
for at lette de forskellige skridt i forbindelse med tidlig varsling, og anvende disse 
progressivt (henstilling 2, 7. led; en del udgår) 

11. foretage de nødvendige ændringer af Kommissionens interne beslutningsprocedure for at 
sikre effektiv og hurtig gennemførelse af disse forebyggende sanktioner (henstilling 2, 9. 
led; en del udgår) 

12. opstille en euroområdespecifik ramme for styrket overvågning med fokus på 
uforholdsmæssigt store makroøkonomiske forskelle, priskonkurrenceevne, de reale 
valutakurser, stigninger i låntagningen og udviklingen på betalingsbalancens løbende 
poster i de berørte medlemsstater, investeringerne i forskning og udvikling som en 
procentsats af BNI, reduktionen af drivhusgasemissioner, procentsatsen af studerende, 
der fuldfører videregående og gymnasial uddannelse og mindskelsen af fattigdom 
(henstilling 3, 1. led)

13. til at udelade følgende henstilling: "styrke Eurogruppens formands sekretariat og 
kabinet" (henstilling 3, 3. led, udgår)

14. opstille et program med henblik på skadesbegrænsning og garanti for finansiel 
genopretning under meget usædvanlige omstændigheder med forventet høj risiko 
(henstilling 4, overskrift)

15. oprette et europæisk gældsagentur hurtigt ved at samle medlemsstaternes nationale 
offentlige gæld i et fælles system med gensidig garanti, som skal udstede nye 
gældsbeviser til en fælles rentesats, hvorved risikoen for spekulative angreb som i 
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tilfældet med Grækenland mindskes. Dette agentur kunne også udstede obligationer til 
dækning af kollektiv offentlig gæld (Eurobonds) med henblik på finansiering af 
bestemte europæiske investeringsprojekter og med stor fordel via EU-budgettet 
(henstilling 4, nyt led),

16. styrke Unionens samhørighedspolitik i tæt samarbejde med Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB) for at reducere de strukturelle svagheder og øge 
konkurrenceevnen i svagere økonomiske regioner og i regioner i den yderste periferi 
(henstilling 5, 2. led),

17. styrke det indre marked ved at fremme e-handel og grænseoverskridende handel, 
forenkle online-betalingsprocedurer og harmonisere skatteinstrumenter som et middel 
til at styrke forbrugernes tillid til den europæiske økonomi (henstilling 5, nyt led),

18. fortsætte indsatsen vedrørende skatteharmonisering i EU (henstilling 5, nyt led).


