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Svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 1 af 8. oktober 2010 

(KOM(2010)0527) stillet efter ønske fra Kim Mortensen (S). 

Spørgsmål: 

Kan regeringen afklare, hvilke indikatorer, der kan bringes i spil i den af Kommis-

sionen foreslåede resultattavle ("scoreboard"), som skal bruges til at vurdere årsa-

gerne til eventuelle makroøkonomiske ubalancer? 

Svar: 

Kommissionen har den 29. september 2010 fremsat forslag til forordning om 
forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer i EU-landene 
(KOM(2010)0527). 
 
Kommissionen foreslår indførelsen af en procedure for uforholdsmæssigt store 
ubalancer, der bygger på en varslingsmekanisme med et ’scoreboard’ bestående af 
et antal relevante makroøkonomiske og makrofinansielle indikatorer, som tidligt i 
et forløb skal kunne bidrage til at identificere interne og eksterne ubalancer i EU-
landene. Til disse indikatorer knyttes nærmere fastlagte tærskelværdier, som kan 
signalere store ubalancer. Tærskelværdierne differentieres evt. mellem euro- og 
ikke-eurolande. I preamblen til selve forslaget og i Kommissionens meddelelser af 
12. maj og 30. juni 2010 om et styrket økonomisk samarbejde i EU, har Kommis-
sionen angivet, at indikatorerne bl.a. vil kunne omfatte aspekter af såvel den eks-
terne som interne stilling, herunder betalingsbalancen, nettobeholdningen af 
udenlandske aktiver, produktivitet, enhedslønomkostninger, reale effektive valuta-
kurser, boligprisstigninger, den offentlige og private gæld i forhold til BNP, infla-
tion (HICP) og udlånsvækst i den finansielle sektor. 
 

Finansminister-taskforcens rapport, som ventes endosseret på DER 28.-29. okto-

ber 2010, ventes ikke at indeholde konkrete forslag til indikatorer, men at gøre 

gældende, at indikatorerne bør være praktiske, simple, målelige og tilgængelige, og 

at indikatorerne og deres tærskelværdier bør adskille sig mellem euro- og ikke-

eurolande. Rapporten ventes at foreslå, at Kommissionen skal angive en liste over 

indikatorer, som skal endosseres af Rådet. 
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Med venlig hilsen 

Claus Hjort Frederiksen 
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