
 

 

Medlem af Folketinget Finn Sørensen (EL) har den 23. december 2011 stillet 

følgende spørgsmål nr. S 1277 til økonomi- og indenrigsministeren, som her-

med besvares. 

 

Spørgsmål S 1277: 

”Mener ministeren, at det er en god idé, at EU skal overvåge lønudviklingen i 

Danmark, og at vi kan blive modregnet i EU-tilskud, hvis vi ikke følger EU’s 

henstillinger på dette område?” 

 

Svar: 

Som led i reformen af det økonomiske samarbejde i EU indføres en ny proce-

dure for overvågning af makroøkonomiske ubalancer i EU-landene. 

 

Regeringen støtter et sådant mere systematisk samarbejde om økonomiske 

ubalancer, som fx i årene forinden krisen kunne have sat et stærkere fokus på 

opbygningen af uholdbare ubalancer, herunder bl.a. konkurrenceevneforrin-

gelser. Der er lagt op til, at indikatoren for lønudviklingen sammen med andre 

makrofinansielle indikatorer skal give en indledende indikation på ubalancer og 

suppleres af mere dybdegående analyser og drøftelser, som i sidste instans vil 

kunne give grundlag for anbefalinger og henstillinger til landene. 

 

EU-landene har i forbindelse med den netop vedtagne reform af det økonomi-

ske samarbejde truffet principbeslutning om en udvidelse af den makroøko-

nomiske konditionalitet for Stabilitets- og Vækstpagten til så brede dele af 

EU’s budget som muligt. Danmark støttede, på baggrund af et bredt flertal i 

Folketinget, beslutningen og vil være omfattet af konditionaliteten og Kommis-

sionen har nu foreslået, at konditionaliteten udvides bl.a. til også at omfatte 

den nye makroubalanceprocedure.  

 

Regeringen støtter som nævnt en bred definition af makroøkonomisk konditio-

nalitet indenfor samhørighedspolitikken, der inddrager så brede dele af EU’s 

budget som muligt, men regeringen har endnu ikke fastlagt sin nærmere hold-

ning til, i hvilket omfang konditionaliteten skal kunne udbredes til den nye ma-

kroubalanceprocedure. Der er i den forbindelse en række spørgsmål, som 

først vil skulle besvares, herunder vedr. beslutningskompetence mv. Regerin-

gen vil fastlægge sin position hertil, som det er sædvanlig procedure, via fore-

læggelserne for Folketingets Europaudvalg. 

 

Med venlig hilsen 
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