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Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse
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(økonomi- og finansministre) konklusioner om de nationale bidrag til det
europæiske vækstinitiativ, 7148/05.
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NOTE
fra:
til:
Vedr.:

Rådet
Det Europæiske Råd den 22.-23. marts 2005
Rådets konklusioner om de nationale bidrag til det europæiske vækstinitiativ

Hermed følger til delegationerne Økofin-Rådets konklusioner om de
nationale bidrag til det europæiske vækstinitiativ.
________________________
Bilag
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BILAG
Rådets konklusioner
om de nationale bidrag til det europæiske vækstinitiativ
Rådet opfordrede i marts 2004 Kommissionen til at aflægge rapport til
Det Europæiske Råd (via Økofin-Rådet) om gennemførelsen af nationale
initiativer, der tager sigte på øget vækst og vækstpotentiale, og som kunne øge det europæiske vækstinitiativs positive virkninger.
Økofin-Rådet har med tilfredshed noteret sig medlemsstaternes 2. rapport om deres bidrag til det europæiske vækstinitiativ og noterer sig, at
en række medlemsstater allerede har taget skridt til at styrke initiativet
gennem nationale tiltag, hvoraf nogle med EIB's finansielle støtte. Rådet
noterer sig med tilfredshed disse bidrag.
Rådet henleder Det Europæiske Råds opmærksomhed på nedenstående
spørgsmål og noterer sig i denne forbindelse, at initiativets forventede
indvirkning på de offentlige investeringer varierer afhængigt af transportinfrastruktur, telekommunikation samt investeringer i FoU og innovation:
–

Forbedring af transportinfrastrukturen indgår som led i de nuværende nationale økonomiske strategier i de fleste medlemsstater.
Nogle lande har omdirigeret offentlige udgifter for således at fremskynde investeringer i centrale transportinfrastrukturprojekter. I
andre lande har initiativet ikke afgørende påvirket investeringsplanerne for 2004 og 2005.

–

Medens investeringer i telekommunikationsinfrastruktur hovedsagelig er markedsbetingede, har en række lande direkte eller indirekte støttet udvikling af højkapacitetsnet, især i tyndt befolkede og
fjernt beliggende områder.
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–

Med hensyn til investeringer i FoU og innovation har en række
medlemsstater taget skridt til at fremme den private sektors deltagelse eller til at inddrage offentlig støtte og privat kapital i innovative programmer. På adskillige centrale teknologiske områder, der er
fastlagt i "quick-start"-programmet, er strategiske forskningsdagsordener blevet udarbejdet eller er ved at blive udarbejdet af offentlige og private interessenter og forventes at medføre iværksættelse
af projekter og udvikling af forskningsinfrastrukturer.

–

Mange lande har gjort en indsats for at mobilisere private midler til
finansiering af infrastruktur navnlig ved at forbedre rammebetingelserne for offentlig-privat partnerskab.

Som ønsket af Det Europæiske Råd forelægger Kommissionen og Den
Europæiske Investeringsbank inden udgangen af 2007 en midtvejsevaluering af vækstinitiativet. Med henblik herpå skal Kommissionen og medlemsstaterne sikre, at de relevante oplysninger om de nationale foranstaltninger til støtte for initiativet gøres tilgængelige.
Rådet opfordrer medlemsstaterne til via budgetplanlægning og forbedring af de ikke-finansielle investeringsvilkår at sikre gennemførelsen af de
grænseoverskridende infrastrukturprojekter fra "quick-start"-programmet
samt innovations- og FoU-projekter og derved øge vækstinitiativets samlede virkninger.
I forbindelse med midtvejsrevisionen af Lissabon-strategien fremhæver
Rådet endvidere initiativets rolle som instrument til at fremme potentiel
vækst, navnlig ved at udvide og forbedre europæiske infrastrukturer inden for det indre marked og ved at øge investeringen i forskning og udvikling i overensstemmelse med de prioritetsområder, som Kommissionens har fastlagt.
Rådet understreger behovet for at fortsætte disse bestræbelser som led i
holdbare budgetpolitikker samt stabilitets- og vækstorienterede makropolitikker og fremhæver i overensstemmelse med Økofin-Rådets konklusioner fra november 2003 nødvendigheden af, at kun de projekter, der
anses for at være økonomisk og finansielt rentable, prioriteres.
________________________

