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Proceduren i forbindelse med makroøkonomiske 
ubalancer: Veludformet, men ikke gennemført effektivt, 
siger EU-revisorerne 
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret gennemfører Europa-Kommissionen ikke 
proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (PMU) på en måde, der sikrer effektiv 
forebyggelse og korrektion af ubalancer. Revisorerne konkluderer, at PMU'en generelt er veludformet og 
baseret på analyser af god kvalitet. I nogle vigtige faser er processen dog snarere politisk end teknisk.  

Landespecifikke henstillinger udstedt af Kommissionen er et centralt redskab til at afhjælpe 
makroøkonomiske ubalancer. Kun meget få af disse henstillinger er imidlertid blevet gennemført i det 
væsentlige, siger revisorerne. Deres gennemførelse er medlemsstaternes ansvar, men der er flere 
svagheder for så vidt angår den måde, Kommissionen har udformet dem på, som også bidrager til den 
manglende gennemførelse.  

Henstillingerne udspringer ikke af identificerede ubalancer og analyser af mulige politikmuligheder, der kan 
reducere disse inden for en rimelig tidsramme, siger revisorerne. I stedet betegnes forskellige reformer fra 
Europa 2020-dagsordenen som relevante for at reducere ubalancer. Derfor vedrører visse henstillinger kun 
fjernt de makroøkonomiske ubalancer, hvis det overhovedet er tilfældet. Dette gør det sværere at opnå 
offentlig støtte i medlemsstaterne til afhjælpende foranstaltninger. Hertil kommer, at PMU-henstillingerne 
ikke tager hensyn til finanspolitikken på trods af dennes relevans for eksterne ubalancer og 
konkurrenceevne.  

Revisorerne bemærker, at Kommissionen aldrig har henstillet til aktivering af proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store ubalancer - et stringent overvågningssystem, som omfatter muligheden for 
sanktioner over for euroområdets medlemsstater. Dette til trods for, at flere medlemsstater har fået 
konstateret uforholdsmæssigt store ubalancer over en længere periode. 

"Den systematiske undladelse af at aktivere proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store 
ubalancer har mindsket PMU'ens troværdighed og effektivitet," siger Neven Mates, det medlem af Den 
Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Under vores revision fremlagde 
Kommissionen kun begrænset dokumentation, der kunne forklare, hvorfor kollegiet ikke foreslog aktivering 
af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store ubalancer." 

PMU'en er blevet yderligere svækket af Kommissionens metode til klassificering af ubalancer. Ubalancerne 
konstateres på grundlag af klare tekniske kriterier, men der er ikke nogen klar vurdering af deres 
alvorlighed. De kriterier, der ligger til grund for kommissærkollegiets endelige afgørelser, er ikke 
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gennemsigtige. Desuden antyder revisionsbeviset, at der mangler en formel proces for beslutningstagning 
på politisk plan.  

Kommissionens dybdegående undersøgelser var af god kvalitet, siger revisorerne. Erstatningen af 
fuldstændige dybdegående undersøgelser med en sammenfatning i landerapporterne har imidlertid 
reduceret PMU-processens overordnede synlighed, og analysen af politikmuligheder, der adresserer 
identificerede ubalancer i disse dokumenter, er nu ikke fremtrædende eller mangler fuldstændig.  

Endvidere behandles visse elementer såsom følgevirkningerne for andre medlemsstater og 
euroområdedimensionen ikke særlig grundigt, selv om der er gjort visse forbedringer for nylig. 

Revisorerne anbefaler, at Kommissionen: 

• skaber en klar forbindelse mellem PMU-henstillingerne og de specifikke makroøkonomiske 
ubalancer  

• i sine dybdegående undersøgelser klart karakteriserer alvoren af de ubalancer, som 
medlemsstaterne oplever 

• medmindre der er tale om særlige omstændigheder, henstiller til aktivering af proceduren i 
forbindelse med uforholdsmæssigt store ubalancer, når en medlemsstat oplever uforholdsmæssigt store 
ubalancer 

• anvender PMU'en til at fremsætte finanspolitiske anbefalinger til medlemsstaterne, når 
finanspolitikken påvirker eksterne ubalancer direkte 

• i PMU-processen systematisk tager hensyn til politikker med grænseoverskridende indvirkning, 
som kan styrke symmetrisk genopretning af balancen i euroområdet 

• når den vurderer ubalancer og finder dem uforholdsmæssigt store, stiller de relevante 
kommissærer til rådighed for medlemsstaternes parlamenter, så de kan forklare de PMU-relaterede 
politiske henstillinger 

• gør PMU'en mere fremtrædende at forbedre alle kommunikationsaspekter. 

Bemærkninger til redaktører 
Proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (PMU) blev indført i 2011 med henblik på at 
afhjælpe makroøkonomiske ubalancer i EU, som en reaktion på manglen på politiske redskaber til 
forebyggelse af disse ubalancer forud for krisen i 2008. 

PMU følger en årlig cyklus. Den indledes med Europa-Kommissionens offentliggørelse af en økonomisk og 
finansiel vurdering, også kaldet rapporten om varslingsmekanismen, som identificerer, hvilke 
medlemsstater der risikerer at opleve ubalancer, som kræver yderligere analyse i form af en dybdegående 
undersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at fastslå, om der eksisterer ubalancer i de udvalgte 
medlemsstater, og om de bør betragtes som uforholdsmæssigt store. Europa-Kommissionen bør på 
grundlag af analysen i denne undersøgelse foreslå landespecifikke henstillinger, som skal vedtages af Rådet 
og udstedes til medlemsstaterne med henblik på afhjælpning af deres ubalancer. 

Hvis Kommissionen finder ubalancerne "uforholdsmæssigt store", bør den foreslå, at Rådet aktiverer en 
procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store ubalancer. Der er tale om en styrket 
overvågningsmekanisme, som omfatter muligheden for sanktioner. 

Særberetning nr. 3/2018: "Revision af proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (PMU)" 
foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 

 


