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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om den økonomiske politik i euroområdet 2020
(2020/2078(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), navnlig 
artikel 122, stk. 2, der giver mulighed for at yde medlemsstater, der er i vanskeligheder 
eller har alvorlig risiko for store vanskeligheder som følge af naturkatastrofer eller 
usædvanlige begivenheder, som de ikke selv er herre over, finansiel støtte,

– der henviser til traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og 
Monetære Union og dens undtagelsesklausul i artikel 5, stk. 1, artikel 6, stk. 3, artikel 9, 
stk. 1, og artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1466/97 og til artikel 3, stk. 5, og 
artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1467/97, som letter samordningen af 
budgetpolitikken i perioder med et alvorligt økonomisk tilbageslag,

– der henviser til sin beslutning af 18. december 2019 om retfærdig beskatning i en 
digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.01,

– der henviser til sin beslutning af 17. april 2020 om en EU-koordineret indsats til 
bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser2,

– der henviser til sin beslutning af 15. maj 2020 om en ny flerårig finansiel ramme, egne 
indtægter og genopretningsplanen3,

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt 
(2019/2956(RSP))4,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. marts 2020 med titlen "En 
koordineret økonomisk reaktion på covid-19-udbruddet" (COM(2020)0112),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/460 af 30. marts 
2020 om ændring af forordning (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 
508/2014 for så vidt angår særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i 
medlemsstaternes sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier som reaktion på 
covid-19-udbruddet (investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset)5,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. marts 2020 om aktivering af 
stabilitets- og vækstpagtens generelle undtagelsesklausul (COM(2020)0123),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/461 af 30. marts 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0102.
2 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0054.
3 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0124.
4 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0005.
5 EUT L 99 af 31.3.2020, s. 5.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-05-15_DA.html#def_1_3
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2863(RSP)
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2020 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 med henblik på at yde 
finansiel bistand til medlemsstater og lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen, 
og som er alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise6,

– der henviser til Kommissionens vejledning af 25. marts 2020 til medlemsstaterne om 
udenlandske direkte investeringer og frie kapitalbevægelser fra tredjelande og 
beskyttelse af Europas strategiske aktiver forud for anvendelsen af forordning (EU) 
2019/452 (forordningen om et regelsæt for screening af udenlandske direkte 
investeringer) (C(2020)1981),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. marts 2020 om og vedtagelse af 
midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien 
under det nuværende covid-19-udbrud (2020/C 91 I/01) og ændringen hertil af 4. april 
2020 (2020/C 112 I/01),

– der henviser til Kommissionens vejledning af 25. marts 2020 til medlemsstaterne om 
udenlandske direkte investeringer og frie kapitalbevægelser fra tredjelande og 
beskyttelse af Europas strategiske aktiver forud for anvendelsen af forordning (EU) 
2019/452 (forordningen om et regelsæt for screening af udenlandske direkte 
investeringer) (C(2020)1981),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. marts 2020 til medlemsstaterne om 
ændring af bilaget om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde med henblik på at dække kortfristet eksportkreditforsikring 
(2020/C 101 I/01 – C(2020)2044),

– der henviser til Kommissionens afgørelse af 3. april 2020 om fritagelse for 
importafgifter og momsfritagelse ved import af varer, der er nødvendige for at bekæmpe 
virkningerne af covid-19-udbruddet i 2020 (C(2020)2146),

– der henviser til Kommissionens forslag af 28. april 2020 til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2019/876 for 
så vidt angår justeringer som reaktion på covid-19-pandemien (COM(2020)0310 – 
2020/0066(COD)),

– der henviser til vurderingen af 19. september 2019 af den finanspolitiske ramme med 
fokus på sixpack- og twopack-lovgivningen, årsrapporten af 29. oktober 2019 fra Det 
Europæiske Finanspolitiske Råd og erklæringen af 24. marts 2020 fra Det Europæiske 
Finanspolitiske Råd om covid-19,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. december 2019 med titlen "Årlig 
strategi for bæredygtig vækst 2020" (COM(2019)0650),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 med titlen "Den 
europæiske grønne pagt" (COM(2019)0640),

6 EUT L 99 af 31.3.2020, p. 9.
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– der henviser til Kommissionens økonomiske prognose forår 2020 af 6. maj 2020 
(Institutional Paper 125),

– der henviser til Rådets forordning (EU) 2020/672 af 19. maj 2020 om oprettelse af et 
europæisk instrument for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i 
en nødsituation (SURE) som følge af covid-19-udbruddet7,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. maj 2020 med titlen "Det europæiske 
semester 2020: Landespecifikke henstillinger (COM(2020)0500),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. maj 2020 med titlen "Et vigtigt 
øjeblik for Europa: Genopretning og forberedelser til den næste generation" 
(COM(2020)0456),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. maj 2020 med titlen "EU-budgettet 
som drivkraft bag genopretningsplanen for Europa" (COM(2020)0442),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. maj 2020 med titlen "Kommissionens 
tilpassede arbejdsprogram for 2020" (COM(2020)0440),

– der henviser til Kommissionens forslag af 28. maj 2020 til Rådets forordning om 
oprettelse af et EU-genopretningsinstrument til støtte for genopretningen efter covid-19-
pandemien (COM(2020)0441),

– der henviser til Kommissionens ændrede forslag af 28. maj 2020 til Rådets afgørelse om 
ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (COM(2020)0445),

– der henviser til de fire formænds rapport af 5. december 2012 med titlen "Hen imod en 
egentlig Økonomisk og Monetær Union", de fem formænds rapport af 22. juni 2015 
med titlen "Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union", 
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 4. december 2018 til stats- og 
regeringscheferne om en uddybning af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU),

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0000/2019),

A. der henviser til, at covid-19-pandemien forårsager et hidtil uset og symmetrisk chok 
både for EU og globalt, og at dens varighed og sundhedsmæssige, sociale og 
økonomiske virkninger endnu ikke kan forudses;

B. der henviser til, at chokket er symmetrisk, men at virkningen varierer betydeligt fra 
medlemsstat til medlemsstat, og det afspejler pandemiens alvor og 
nedlukningsforanstaltningernes strenghed, men også medlemsstaternes specifikke 
økonomiske eksponering og udgangssituation, herunder de til rådighed værende 

7 EUT L 159 af 20.5.2020, s. 1.
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muligheder for diskretionære finanspolitiske reaktioner;

C. der henviser til, at en beslutsom, koordineret og solidaritetsbaseret europæisk reaktion 
er afgørende for at afbøde negative økonomiske og sociale konsekvenser af krisen og 
yderligere uddybning af de makroøkonomiske forskelle;

I. Udgangssituation

1. bemærker med stor bekymring, at EU ifølge Kommissionens økonomiske prognose 
forår 2020 forventes at blive ramt af den dybeste recession i sin historie i 2020;

2. er bekymret over covid-19-krisens negative indvirkning på den globale økonomi, 
handel, indkomstuligheder og fattigdom;

3. påpeger, at Kommissionens skøn over EU's investeringsbehov til gennemførelse af den 
grønne omstilling og den digitale omstilling beløber sig til mindst 595 mia. EUR om 
året8;

II. Krav på kort sigt

Økonomisk genopretning

4. anerkender, at EU står over for en hidtil uset udfordring med hensyn til at afbøde de 
sociale og økonomiske konsekvenser af den historiske recession og afstikke kursen mod 
hurtig økonomisk genopretning, der hænger sammen med en bæredygtig og retfærdig 
omstilling og digital omstilling; er overbevist om, at det med det for øje er absolut 
nødvendigt med en betydelig stigning i de offentlige og private investeringer 
sammenlignet med 2010'erne, og at det øgede investeringsniveau skal holdes stabilt i 
mange år fremover;

5. glæder sig over den hurtige og stærke reaktion på krisen inden for den monetære politik 
og finanspolitikken på både EU- og medlemsstatsniveau samt inden for den europæiske 
genopretningsplan; finder det afgørende, at genopretningspakken er i fuld 
overensstemmelse med EU's nye vækststrategi, dvs. i overensstemmelse med 
principperne i den europæiske grønne pagt, den europæiske søjle for sociale rettigheder 
og FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG), og med målet om at beskytte kvinders 
rettigheder og opnå ligestilling mellem kønnene; kræver, at midler og ressourcer 
kanaliseres til projekter og modtagere, der overholder vores traktatbaserede 
grundlæggende værdier, og at modtagervirksomhederne beskytter deres arbejdstagere, 
betaler deres rimelige andel af skatterne og afstår fra at udbetale udbytte eller tilbyde 
tilbagekøbsordninger, der tager sigte på at aflønne aktionærer;

6. glæder sig over aktiveringen af den generelle undtagelsesklausul i stabilitets- og 
vækstpagten og forventer, at den vil forblive aktiveret i det mindste indtil udgangen af 
2021 for at støtte medlemsstaternes bestræbelser på at komme på fode igen efter den 
pandemiske krise og styrke deres økonomiske og sociale modstandsdygtighed;

8 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene – Identifying Europe's recovery needs (identifikation af 
Europas genopretningsbehov), s. 16: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-
finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
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7. minder om, at der er et specifikt behov for at fremme konvergens inden for 
euroområdet;

Revision af den finanspolitiske og økonomipolitiske ramme

8. glæder sig over, at Det Europæiske Finanspolitiske Råd (EFR) har konkluderet9, at den 
finanspolitiske ramme skal revideres, og er overbevist om, at den dybe økonomiske 
krise, der er blevet udløst af pandemien, øger dette behov yderligere; mener, at 
revisionen og reformen skal opfylde ovennævnte krav med hensyn til at øge 
investeringerne i forbindelse med klimaændringer og digitalisering og stabilisere det 
nye investeringsniveau, samtidig med at der sikres en forsvarlig budgetforvaltning; 

9. er bekymret over den betydelige, men ujævne, negative indvirkning af covid-19-krisen 
på den offentlige gæld og den private gæld, hvilket yderligere forværrer situationen i de 
medlemsstater, der er særlig berørt af pandemien og/eller af allerede eksisterende høje 
offentlige gældsniveauer; efterlyser en løsning, der sikrer den offentlige gælds 
bæredygtighed;

10. er af den opfattelse, at det er af afgørende betydning, at revisionen af EU's 
finanspolitiske og økonomipolitiske ramme fuldføres, før undtagelsesklausulen 
ophæves, og at den bør gøre det muligt at sætte ind med finanspolitiske diskretionære 
reaktioner over for chok på kort sigt og at nedbringe den høje offentlige gæld til en 
aftalt referenceværdi på lang sigt, samtidig med at der gives mulighed for et 
tilstrækkeligt niveau af offentlige investeringer, progressive skattepolitikker og 
tilbagebetaling af lån på en konjunkturmæssig behagelig måde såvel som en langsigtet 
modernisering af de offentlige goder;

11. foreslår en kombination af udgiftsregler for offentlige udgifter til andre formål end 
investering og en gylden regel for offentlige investeringer, som er af central betydning 
for begge dele; ønsker hurtig genopretning fra covid-19-krisen og omstilling til et 
renere, socialt bæredygtigt og mere digitalt samfund;

For et bæredygtigt og demokratisk europæisk semester

12. glæder sig over, at der i forårspakken for det europæiske semester er sat fokus på at 
tilvejebringe en øjeblikkelig økonomisk politik til at tackle og afbøde de 
sundhedsmæssige og socioøkonomiske virkninger af covid-19 og til at genstarte 
økonomiske aktiviteter; støtter Kommissionens meddelelse om at reformere det 
europæiske semester for at omdanne det til et redskab til at koordinere 
genopretningsforanstaltningerne med inden for rammerne af principperne i den 
europæiske grønne pagt, den europæiske søjle for sociale rettigheder og målene for 
bæredygtig udvikling; er overbevist om, at dette er nødt til at omfatte koordinering af 
foranstaltninger vedrørende statsstøtte og skattepolitik; fremhæver behovet for at 
integrere et nyt sæt bindende bæredygtigheds- og trivselsindikatorer og alternative 
målinger af vækstresultater;

13. anerkender den rolle, som Kommissionen har tildelt det europæiske semester i 

9 EDF's årsrapport 2019, s. 71.
https://ec.europa.eu/info/files/2019-annual-report-european-fiscal-board_da   
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genopretningsplanen; bemærker imidlertid, at effektiviteten og succesen af tilpasningen 
af medlemsstaternes investerings- og reformprogrammer til det europæiske semester vil 
afhænge af de fremskridt, der gøres med reformen af det europæiske semester og 
ovennævnte reform af stabilitets- og vækstpagten;

14. gentager sin opfordring til at styrke Parlamentets demokratiske rolle med hensyn til 
rammerne for den økonomiske styring i forbindelse med en eventuel kommende 
traktatændring og til, at der i mellemtiden indgås en interinstitutionel aftale om 
bæredygtig europæisk forvaltning, der giver Parlamentet ret til at godkende de politiske 
henstillinger i den årlige undersøgelse om bæredygtig vækst, den finanspolitiske pakke 
for euroområdet og de landespecifikke henstillinger;

15. understreger, at offentlige indtægter er af afgørende betydning for at finansiere 
genopretningen efter pandemien og den retfærdige omstilling til en bæredygtig 
økonomi; minder om, at skatteunddragelse og skatteundgåelse på EU-plan beløber sig 
til op mod 160-190 mia. EUR om året, som dermed mangler som indtægter i 
statskasserne;

16. opfordrer Kommissionen til at udforske nye politikker, som internationale institutioner 
har foreslået, og som understøtter og bidrager til finansieringen af en retfærdig 
omstilling og bæredygtig vækst såvel som til at genoprette medlemsstaternes offentlige 
finanser; opfordrer til, at den nye kurv af ressourcer omfatter indtægter fra EU-
politikker, der fremmer både gennemførelse af miljøbeskyttelse og bevarelse af et 
retfærdigt indre marked;

III. Krav på mellemlang sigt

Uddybning af Den Økonomiske og Monetære Union

17. minder om, at der er et presserende behov for at fuldende og styrke ØMU'ens arkitektur 
med henblik på at beskytte borgerne og mindske presset på de offentlige finanser i 
situationer med eksterne chok med det formål at overvinde sociale og økonomiske 
ubalancer, og det ved at skabe en finanspolitisk kapacitet for offentlige investeringer, en 
makroøkonomisk stabiliserings og samhørighedsfunktion i euroområdet og en 
europæisk arbejdsløshedsgenforsikringsordning;

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

Kommissionens omfattende "genopretningsplan for Europa" opgraderer EU's politiske og 
økonomiske betydning betydeligt. Inden for disse rammer vil det europæiske semester spille 
en væsentlig og koordinerende rolle med hensyn til at levere en øjeblikkelig økonomisk 
politisk reaktion på krisen og bane vejen for en bæredygtig og retfærdig grøn omstilling og en 
digital omstilling, samtidig med at det fremmer konvergensen i EU. De trufne 
foranstaltningers succes vil imidlertid afhænge af en omfattende reform af EU's økonomiske 
og finansielle styring, hvilket begrundes i det følgende.

Afgørelsen om den igangværende revision af EU's finanspolitiske regler er truffet af en række 
forskellige årsager: Niveauet for offentlige investeringer er helt klart utilstrækkeligt i 
betragtning af de udfordringer, der er forbundet med digitalisering og bekæmpelse af 
klimaændringer. Kravene til samordning af stabilitetspolitikken opfattes som en stigende 
byrde af mange medlemsstater. De økonomisk-politiske henstillinger inden for rammerne af 
det europæiske semester blev kun delvist betragtet som bindende af medlemsstaterne og blev 
gennemført på en dertil svarende selektiv måde. Derudover er der manglende obligatorisk 
demokratisk deltagelse af folkevalgte nationale og europæiske parlamentarikere. Som følge 
heraf opfylder politikkoordineringen gennem det europæiske semester ikke forventningerne, 
ikke kun når det gælder resultater på området finanspolitiske mål, men også mere generelt på 
områderne forebyggelse og reduktion af økonomiske ubalancer. 

Covid-19 har ført til en historisk hidtil uset økonomisk krise, som yderligere forstærker 
behovet for revision. Chokket er ganske vist symmetrisk, men virkningen varierer betydeligt 
fra medlemsstat til medlemsstat, hvilket afspejler pandemiens alvor og 
nedlukningsforanstaltningernes strenghed, men også medlemsstaternes specifikke 
økonomiske eksponering, udgangssituation og de til rådighed værende muligheder for 
diskretionære finanspolitiske reaktioner. Dette vil forværre de makroøkonomiske ubalancer 
yderligere. Gældsniveauet i procent af BNP vil stige betydeligt i alle medlemsstater og antage 
bekymrende dimensioner i nogle af dem. Selv efter krisen vil det være meget vanskeligt for 
mange lande at opnå den krævede gældskvote på 60 %. Den nødvendige betydelige forøgelse 
af de offentlige investeringer i lyset af de udfordringer, der er forbundet med klimaændringer 
og digitalisering, forekommer usandsynlig i den nærmeste fremtid. I den nuværende 
økonomi- og finanspolitiske situation ville det derfor være at negligere de ændrede vilkår og 
fremtidige behov, hvis man genindførte stabilitets- og vækstpagtens nuværende 
bestemmelser, efter at den generelle undtagelsesklausul var blevet ophævet. 
 
Derfor foreslås i den nuværende rapport om det europæiske semester, at de centrale 
udfordringer i den europæiske økonomiske og finansielle politik – navnlig gennemførelsen af 
en bæredygtig og retfærdig klimapolitik og digitalisering – bør forankres solidt i den 
nuværende antikrisepolitik. Samtidig bør man lægge grunden til en justering af den finansielle 
og økonomiske politiske ramme for perioden efter krisen. Et centralt element vil være at 
forene den europæiske økonomiske og finansielle politiks stabilitetsorienterede grundtræk 
med en tilstrækkelig forøgelse af de offentlige investeringer i alle EU's medlemsstater. 
Derudover skal der tages yderligere skridt hen imod demokratisering og reduktion af 
økonomiske og sociale ubalancer.


