
 

Finansministeriet • Christiansborg Slotsplads 1 • 1218 København K • T  33 92 33 33 • E  fm@fm.dk • www.fm.dk 

 

Folketingets Europaudvalg 

Christiansborg 

 

 

 

 

Finansministeren 

 

13. oktober 2010 

Svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 1 af 8. oktober 2010 (Alm. 
del) stillet efter ønske fra Kim Mortensen (S). 

Spørgsmål: 

Hvilke konsekvenser har Kommissionens forslag for den adgang til at føre ek-

spansiv finanspolitik i økonomiske krisetider, som blev indført i Stabilitets- og 

Vækstpagten i 2005? 

 

Svar: 

Stabilitets- og Vækstpagtens korrigerende del om henstillinger mv. i tilfælde af 

uforholdsmæssigt store underskud indeholder regler vedr. henholdsvis exceptio-

nelle omstændigheder og særlige omstændigheder, som er to forskellige bestem-

melser, der begge overordnet vedrører undtagelser og fleksibilitet i Stabilitets- og 

Vækstpagtens korrigerende del, jf. svar på EUU spørgsmål nr. 117 af 31. august 

2010 (Alm. del). 

Bestemmelsen vedr. exceptionelle omstændigheder indebærer, at Kommissionen 

og Rådet kan beslutte at undtage et land fra at komme ind i proceduren for ufor-

holdsmæssigt store underskud og modtage en henstilling, hvis overskridelsen af 3-

procentsgrænsen skyldes en negativ årlig BNP-vækstrate.  

Bestemmelsen vedr. særlige omstændigheder indebærer, at Rådet som hovedregel 

skal fastlægge en etårig frist for at korrigere det uforholdsmæssigt store under-

skud, men at Rådet kan fastsætte en flerårig frist for at korrigere det uforholds-

mæssigt store underskud, hvis der foreligger ’særlige omstændigheder’. Bestem-

melsen har bl.a. været anvendt i forbindelse med den aktuelle krise, hvor lande 

med henstillinger har fået frister på typisk 3-4 år og nogle lande op til 5 år til at 

korrigere deres underskud. 

I forbindelse med det aktuelle arbejde med at styrke den økonomisk-politiske ko-

ordination i EU’s finansminister-taskforce er der på nuværende tidspunkt ikke lagt 

op til at ændre de to bestemmelser i Stabilitets- og Vækstpagten. Ligeledes inde-

bærer Kommissionens forslag heller ikke ændringer af de to bestemmelser. 
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Taskforcens arbejde og Kommissionens forslag har bl.a. til formål at styrke EU-

landenes efterlevelse af de mellemfristede budgetmål (MTO’er), således at der 

netop bliver mulighed for at føre en ekspansiv finanspolitik i dårlige tider. 

Med venlig hilsen 

Claus Hjort Frederiksen 
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