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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige 
vækstundersøgelse 2020
(2019/2211(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), navnlig 
artikel 121, stk. 2, artikel 126 og 136 samt protokol nr. 12,

– der henviser til protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske 
Union,

– der henviser til protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet,

– der henviser til traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og 
Monetære Union,

– 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 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 473/2013 af 21. maj 

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.
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2013 om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner 
og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i 
euroområdet7,

– 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 stabilitet8,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. november 2018 med titlen "Årlig 
strategi for bæredygtig vækst 2020" og Kommissionens rapport af 17. december 2019 
om varslingsmekanismen 2020 (COM(2019)0651),

– der henviser til Det Europæiske Finanspolitiske Råds vurdering af 25. juni 2019 af den 
fremadrettede finanspolitiske kurs for euroområdet, dets vurdering af 11. september 
2019 af EU's finanspolitiske regler med fokus på sixpack- og twopacklovgivningen og 
Den Europæiske Finanspolitiske Råds årsberetning af 29. oktober 2019,

– der henviser til Kommissionens europæiske økonomiske prognoser (efterår 2019 og 
vinter 2019),

– der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks rapport 2018/1019 med titlen 
"Retooling Europe’s Economy",

– der henviser til henstillingen af 17. december 2019 med henblik på Rådets henstilling 
om den økonomiske politik i euroområdet (2019/C652),

– der henviser til sin beslutning af 16. februar 2017 om forbedring af Den Europæiske 
Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale9,

– der henviser til de fem formænds rapport af 22. juni 2015 om fuldførelse af EU's 
Økonomiske og Monetære Union, til Kommissionens hvidbog af 1. marts 2017 om 
Europas fremtid og til Kommissionens oplæg af 31. maj 2017 om en dybere Økonomisk 
og Monetær Union,

– der henviser til Eurogruppens rapport af 13. juni 2019 til stats- og regeringscheferne om 
en uddybning af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU'en),

– der henviser til sin beslutning af 10. oktober 2019 om beskæftigelses- og 
socialpolitikker i euroområdet10,

– der henviser til Parisaftalen om klimaændringer fra 2015 og FN's klima- og 
energiramme for 2030,

7 EUT L 140 af 27.5.2013, s. 11.
8 EUT L 140 af 27.5.2013, s. 1.
9 EUT C 252 af 18.7.2018, s. 215.
10 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0033.
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– der henviser til sin beslutning af 26. marts 2019 om økonomisk kriminalitet, 
skatteunddragelse og skatteundgåelse11,

– der henviser til sin beslutning af 18. december 2019 om retfærdig beskatning i en 
digitaliseret og globaliseret økonomi. BEPS 2.012,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 om den europæiske 
grønne pagt (COM(2019)0640)13,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til udtalelser fra Budgetudvalget og Regionaludviklingsudvalget,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at forbedringen af den økonomiske situation og de lave rentesatser giver 
mulighed for at gennemføre ambitiøse reformer, navnlig foranstaltninger til fremme af 
offentlige investeringer med henblik på at imødegå klimaændringerne og de sociale 
konsekvenser heraf samt skabe fuldtidsjob;

B. der henviser til, at indkomstuligheden i euroområdet er steget siden finanskrisens 
begyndelse; der henviser til, at mellem 50 og 100 millioner mennesker i Europa er ramt 
af energifattigdom;

C. der henviser til, at der er brug for en ambitiøs europæisk klimalovgivning med et retligt 
bindende mål om at opnå nettodrivhusgasemissioner på nul senest i 2050 og et 
mellemliggende delmål på mindst 65 % i 2030;

1. bemærker, at EU's årlige vækstundersøgelse i lyset af klimakrisen er blevet omdøbt til 
den årlige undersøgelse af bæredygtig vækst, og mener, at dette indebærer en ændring 
af rapportens positionering og gennemførelsen af de økologiske indikatorer;

2. noterer sig den rolle, som den europæiske grønne pagt spiller som EU's nye strategi, der 
definerer økologiske spørgsmål og borgernes velfærd som vigtige mål for Unionen; 
bemærker, at målene for bæredygtig udvikling og principperne i den europæiske søjle 
for sociale rettigheder er blevet inddraget i anvendelsesområdet for det europæiske 
semester, hvilket vil kræve tilpasning af de eksisterende indikatorer og indførelse af nye 
indikatorer med henblik på at overvåge gennemførelsen af EU's økonomiske, 
miljømæssige og sociale politikker samt sammenhængen mellem de politiske mål og 
budgetmidlerne; bemærker, at det er nødvendigt at planlægge langsigtet for at imødegå 
klimaændringerne;

Miljø

3. mener, at det er et stort ansvar for EU's borgere og økonomi og rolle i verden at opnå en 
retfærdig overgang til klimaneutralitet; opfordrer til passende støtte og politikker med 
inddragelse af offentligheden, de forskellige sektorer, regioner og medlemsstater med 

11 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0240.
12 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0102.
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
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henblik på at drage fordel af denne omstilling og gøre den til en succes; opfordrer 
Kommissionen til at foretage en årlig evaluering af Unionens økologiske gæld, 
kulstofbudget og importerede emissioner;

Økonomiske udsigter

4. bemærker, at euroområdet gennemgår en længere periode med svag vækst (1,1 % i 
euroområdet og 1,4 % i hele EU i 2019) med en forventet vækst på 1,2 % i euroområdet 
i 2020 og 2021 og på 1,4 % i EU i 2020 og 2021; bemærker også, at inflationsraten 
forventes at falde yderligere til 1,2 % i 2019 og 2020 i lyset af den store usikkerhed som 
følge af geopolitiske spændinger og brexit; er bekymret over størrelsen af den private 
gæld;

Investeringer

5. er bekymret over, at investeringerne efter krisen har været faldende i EU til trods for de 
historisk lave rentesatser, der i øjeblikket ligger på 3,4 %, og at de samlede 
infrastrukturinvesteringer nu udgør 75 % af niveauet før krisen; der henviser til, at 80 % 
af investeringsunderskuddet skyldes nedskæringer i den offentlige sektor – navnlig i de 
lande, der er ramt af ugunstige makroøkonomiske forhold – og mere alvorlige 
finanspolitiske begrænsninger, der er blevet pålagt ugunstigt stillede regioner, som 
allerede er kendetegnet ved infrastruktur af dårlig kvalitet og svage socioøkonomiske 
resultater, men også – overraskende nok – lande med et stort finanspolitisk råderum;

6. tilslutter sig Det Europæiske Finanspolitiske Råds konklusion (EFB) om, at de 
finanspolitiske rammer ikke har beskyttet kvaliteten af de offentlige udgifter, og glæder 
sig over EFB's forslag om en "gylden regel", der skal beskytte de offentlige 
investeringer; opfordrer derfor til, at stabilitets- og vækstpagten reformeres, og at der 
indføres en gylden regel med henblik på at gennemføre en sund finanspolitik på lige fod 
med de investeringer, der indgår i EU's politiske mål; der henviser til, at dette bør 
dække de planlagte investeringer i forbindelse med gennemførelsen af den europæiske 
grønne pagt, den digitale revolution, målene for bæredygtig udvikling og rettighederne i 
den europæiske søjle for sociale rettigheder, herunder udgifterne til bekæmpelse af 
fattigdom og ulighed, der er knyttet til social beskyttelse, sundhedsydelser og 
langtidspleje og uddannelse;

7. fremhæver problemet med et for lavt niveau af offentlige investeringer; opfordrer 
Kommissionen til at vurdere omkostningerne ved ikke at træffe foranstaltninger på dette 
område, navnlig ved at evaluere forskellen mellem behovet for investeringer og de 
faktisk foretagne investeringer;

8. opfordrer til en europæisk grøn industristrategi;

Makroøkonomisk stabilitet

9. deler den bekymring, der fremgår af andre af EFB's konklusioner vedrørende de 
procykliske elementer i EU's finanspolitiske regler, som tvang medlemsstaterne til at 
tilpasse deres økonomier i en dårlig eller vanskelig økonomisk situation, og som ikke 
forbedrede kvaliteten af de offentlige finanser eller fremmede investeringer; glæder sig 
over EFB's henstilling om en syvårig cyklus, der afspejler FFR'eren, således at 
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medlemsstaternes offentlige regnskaber, og navnlig investeringer, koordineres bedre;

10. bemærker, at gældsniveauet i alle medlemsstater ligger over niveauet før krisen og 
forventes at overstige 60 % i 2021; bemærker endvidere, at niveauet vil ligge over 90 % 
i seks medlemsstater; understreger, at de finanspolitiske regler ikke har bidraget til at 
nedbringe gældsniveauet i de stærkt gældstyngede lande, men snarere har øget det;

11. støtter fleksibiliteten i forbindelse med gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten 
som foreslået af Kommissionen i 2015; mener, at der bør skabes meget mere 
fleksibilitet for at fremme investeringer og miljøvenlig omstilling i EU; opfordrer derfor 
til, at stabilitets- og vækstpagten reformeres, og at der indføres en finanspolitisk 
kapacitet for euroområdet;

12. gentager sin opfordring til en europæisk stabiliseringsfunktion og en europæisk 
arbejdsløshedsgenforsikringsordning med henblik på at beskytte borgerne og mindske 
presset på de offentlige finanser i forbindelse med eksterne chok, således at sociale og 
økonomiske ubalancer kan overvindes;

Makroøkonomiske ubalancer

13. bemærker, at Kommissionen har fundet, at der er grundlag for at gennemføre 
dybdegående undersøgelser af 13 medlemsstater, for hvilke det er konstateret, at de har 
ubalancer; støtter forslaget i rapporten om varslingsmekanismen 2020 om, at det haster 
med at genoprette balancen mellem det nuværende underskud og overskud på de 
løbende poster i euroområdet, og at dette vil være til gavn for alle medlemsstater;

14. er bekymret over den stadig hurtigere stigning i boligpriserne;

15. minder om, at det er vigtigt at have en effektiv regulering af bank- og finanssektoren for 
at forebygge en ny krise; mener, at en sådan regulering skal omfatte den økologiske 
situation; understreger, at det er vigtigt at fuldføre bankunionen, og at det er nødvendigt 
at reformere den europæiske stabilitetsmekanisme;

Beskatning

16. opfordrer til, at Rådet træffer afgørelse om skattespørgsmål med kvalificeret flertal;

17. opfordrer til, at skattespørgsmål medtages systematisk i de landespecifikke henstillinger 
med henblik på at sikre økonomisk sammenhæng på tværs af EU's medlemsstater og 
retfærdige skattesystemer i EU; mener, at de landespecifikke henstillinger kan sikre en 
rimelig balance mellem indtægtskilderne, og at de også bør omfatte innovative 
elementer, der har til formål at fremme den grønne pagt; mener endvidere, at de også 
bør støtte medlemsstaterne i at imødegå skatteundgåelse og aggressiv 
skatteplanlægning;

Situationen på arbejdsmarkedet

18. bemærker, at beskæftigelsesfrekvensen i EU-28 i øjeblikket ligger på 73,1 % – det 
højeste årlige gennemsnit, der nogensinde er blevet registreret – mens arbejdsløsheden 
ligger på 7,6 % i euroområdet og 6,3 % i hele EU;
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19. understreger, at der ifølge EU's arbejdsstyrkeundersøgelse er 8,3 millioner ufrivillige 
deltidsansatte i EU, hvoraf to tredjedele er kvinder; anmoder Kommissionen om at 
foretage en undersøgelse for at analysere indvirkningen af denne udvikling på 
pensionssystemerne og de offentlige finanser;

20. noterer sig, at det i rapporten om varslingsmekanismen 2020 blev konkluderet, at 
lønstigningerne i euroområdet fortsat ligger under det, der på grundlag af historiske data 
kunne forventes i betragtning af det nuværende arbejdsløshedsniveau, og at dette 
påvirker inflationsraten; fremhæver, at den nuværende lave produktivitet og inflation 
sammen med strukturreformer, der overfører kollektive overenskomstforhandlinger til 
virksomhedsniveau, er skadelige for lønstigningen og fører til større indkomstulighed 
og en stigning i antallet af arbejdende fattige, idet fattigdom blandt personer i arbejde 
rammer næsten én ud af ti arbejdstagere i Europa; går derfor ind for lønvækst;

21. er enig i, at det er meget bekymrende, at indkomstuligheden ligger over niveauet fra før 
krisen i nogle lande, og at dette ofte er forbundet med ulige muligheder med hensyn til 
adgang til uddannelse og social beskyttelse;

22. understreger, at 113 millioner mennesker eller 22,5 % af befolkningen i 2017 var i 
risiko for fattigdom eller social udstødelse;

23. understreger, at ligestilling mellem mænd og kvinder, integration af kønsaspektet og 
kønsbudgettering skal være centrale elementer i det europæiske semester og føre til 
foranstaltninger vedrørende ligeløn, karriereudvikling for mænd og kvinder og den 
kønsbestemte pensionsforskel (som på nuværende tidspunkt ligger på 40 % i EU);

24. glæder sig over forslagene i den årlige undersøgelse af bæredygtig vækst 2020 for så 
vidt angår fremme af social og regional konvergens i retning af bedre leve- og 
arbejdsvilkår i EU;

Ejerskab af det europæiske semester

25. fremhæver de tidsmæssige begrænsninger for det igangværende europæiske semester, 
som udgør en hindring for en fuld debat og passende inddragelse af 
civilsamfundsorganisationer, arbejdsmarkedets parter og endog de nationale 
parlamenter og Europa-Parlamentet i processen, og som bidrager væsentligt til den 
manglende ejerskabsfølelse og gennemførelse; opfordrer til, at semestercyklussen 
forlænges til en toårig eller treårig periode med mulighed for revision i tilfælde af større 
økonomiske chok;

26. ser frem til, at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter inddrages i større grad i 
processen med det europæiske semester, og til at der iværksættes en institutionaliseret 
dialog med Kommissionen, arbejdsmarkedets parter, regionerne og civilsamfundet på 
både EU-plan og nationalt plan med henblik på at styrke processens demokratiske 
legitimitet yderligere;

27. opfordrer interessenterne til inden for rammerne af denne nødvendige næste etape at 
skabe bedre demokratiske ansvarlighedsmekanismer på både EU-plan og nationalt plan 
og samtidig formalisere Europa-Parlamentets kontrolfunktion i forbindelse med det 
europæiske semester; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke den 
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sociale dialog, herunder om de landespecifikke henstillinger, og til at indgå i en dialog 
med arbejdsmarkedets parter;

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

Kommissionen minder i sin meddelelse om den årlige strategi for bæredygtig vækst 2020 om 
situationens presserende og alvorlige karakter, der er forårsaget af klimaforandringerne 
og tabet af biodiversitet. Under henvisning til tallene fra IPCC og det stigende antal 
miljøkatastrofer opfordrer Kommissionen til bekæmpelse af klimaforandringerne og til 
handling.

Kommissionen forklarer, at "Målet med (vores) langsigtede strategi er at bekræfte Europas 
forpligtelse til at gå forrest i den globale indsats for bekæmpelse af klimaforandringer og 
fremlægge en vision, som inden 2050 kan føre til et samfund uden nettodrivhusgasemissioner 
gennem en socialt retfærdig og omkostningseffektiv omstilling", og beskriver, at EU "har stået 
i spidsen, når det drejer sig om håndtering af de grundlæggende årsager til 
klimaforandringer".

Ordføreren bifalder denne kursændring. Hun noterer sig imidlertid, at den indebærer en 
radikal ændring af den økonomiske vision, som Den Europæiske Union og euroområdet 
hidtil har haft. Desuden indebærer den europæiske grønne pagt, som er et flagskibsprojekt for 
Kommissionen, at vores offentlige politikker bringes i overensstemmelse med hinanden.

Et af de første skridt er at gennemgå den tilgang, der blev vedtaget inden for rammerne af 
det europæiske semester, og dens metode. Den årlige vækstundersøgelse er således lige 
blevet omdøbt til den årlige strategi for bæredygtig vækst. Denne titelændring udgør et første 
skridt i retning af at øge bevidstheden om situationen, men det er ikke nok. Udfordringen er 
nu at få vores økonomiske system til igen at være til gavn for samfundet og sikre, at det 
respekterer biosfærens grænser.

Et europæisk semester for den økologiske og sociale omstilling

Det europæiske semester 2020 skal give mulighed for at styre og koordinere alle vores 
økonomiske politikker i retning af en økologisk og social omstilling ved at medtage 
indikatorer for miljø, velfærd og bekæmpelse af social og miljømæssig fattigdom: Det 
skal fastsætte et klart mål for nedbringelse af drivhusgasemissioner og nøje vurdere vores 
miljøgæld, vores kulstofbudget og omfanget af vores importerede emissioner under 
hensyntagen til vores økonomiers integration på verdensplan.

Det vil imidlertid være meningsløst at vedtage sådanne indikatorer uden at reformere two- 
og sixpacken og uden at revidere hele stabilitets- og vækstpagten. Derfor opfordrer vi til en 
hurtig vedtagelse af den gyldne regel for offentlige investeringer, som vil gøre det muligt at 
finansiere offentlige tjenester for borgerne. I en tid, hvor miljøkrisen tydeligvis er ved at 
blive et spørgsmål om den europæiske befolknings overlevelse og sikkerhed, skal de 
offentlige investeringer ubetinget tage over for de private investeringer i 
medlemsstaterne. Euroområdet har i mange år lidt under et strukturelt offentligt 
investeringsunderskud. Investering i miljømæssig og social omstilling, uddannelse, kollektiv 
infrastruktur og sundhed vil gøre det muligt at tilpasse vores økonomier til nutidens 
udfordringer, skabe arbejdspladser, navnlig i omstillingssektorerne, men også at undgå 
omkostningerne ved ikke at investere.

En reform, som er absolut nødvendig i lyset af de manglende resultater i fortiden
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Selv om de makroøkonomiske indikatorer i euroområdet er blevet forbedret de seneste år, er 
der konstateret en alarmerende stigning i den sociale ulighed i medlemsstaterne, en 
stigning i antallet af arbejdende fattige og manglende konvergens mellem 
medlemsstaterne med hensyn til levestandarden. Det må konkluderes, at økonomien ikke 
fuldt ud bidrager til at forbedre den sociale situation i euroområdet. Det er derfor nødvendigt 
at stramme de sociale kriterier, men også at hæve lønningerne og beskytte de sociale 
beskyttelsessystemer.

De politikker, der hidtil er blevet ført med det formål at puste nyt liv i væksten og nedbringe 
den offentlige gæld, har ligeledes ikke haft den ønskede effekt.

Da den økologiske og sociale omstilling desuden indebærer en stabil makroøkonomisk ramme 
uden illoyal skattemæssig og social konkurrence, vil ordføreren også forsvare andre prioriteter 
såsom:

 harmonisering af europæisk beskatning og bekæmpelse af skatteunddragelse for 
at opnå retfærdighed på skatteområdet

 streng regulering af bank- og finanssystemet under hensyntagen til de miljømæssige 
risici og med en uddybning af bankunionen

 nøje overvågning af den private gæld, som er en kilde til makroøkonomisk 
destabilisering

 en europæisk mindsteløn og frem for alt lønstigninger: med henblik på at øge 
borgernes købekraft og puste nyt liv i økonomien på mere effektiv vis end ved hjælp af 
de nuværende foranstaltninger som f.eks. nedsættelsen af socialsikringsbidragene.

Ændring af metode

Hvad angår metoden opfordrer ordføreren til at arbejde tæt sammen med de nationale 
parlamenter, fagforeninger, ikkestatslige organisationer (NGO'er) og lokale og regionale 
myndigheder i forbindelse med reformen af det europæiske semester. Ud over at sikre en 
sund demokratisk dialog vil dette samarbejde fremme relevansen og accepten af 
foranstaltningerne.

Europa-Parlamentet skal spille en fuldgyldig rolle heri ved at samordne og vurdere de 
foranstaltninger, der træffes inden for rammerne af FN's mål for bæredygtig udvikling, den 
europæiske grønne pagt og reformen af stabilitets- og vækstpagten.


