Europa 2020. Kommisjonens fremleggelse av økonomisk styringspakke 30. mai

Skrevet av næringsråd Per Mannes, EU-delegasjonen, 31. mai 2012
Kommisjonen ønsker at Det europeiske råd på sitt neste møte i juni skal levere på følgende:





Gi klar tilslutning til landspesifikke anbefalinger
Støtte Kommisjonens forslag til vekststimulerende tiltak som ”project bonds”, økning av
Den europeiske investeringsbankens (EIB) lånekapasitet og anvendelse av strukturfondene
Støtte budsjettforslaget for EU for å fremme investeringer i vekst og arbeidsplasser for
fremtiden
Ta videre skritt som bidrar til full økonomisk union og fullføring av den monetære union.

Kommisjonen la i går fram sin økonomiske styringspakke for stabilitet, vekst og sysselsetting med
landspesifikke anbefalinger for gjennomføring av det europeiske semester med behandling av Det
europeiske råd (DER) i juni.
Følgende kommenterer er hovedsakelig begrenset til oppfølgingen av vekststrategien Europa 2020.
Kommisjonens hovedkonklusjon er ikke overraskende at EU henger etter i arbeidet med å oppfylle
strategiens målsettinger om sysselsetting, forskning & innovasjon, utdanning og inkludering.
De nasjonale reformprogrammene skal bidra til å oppnå felles EU mål. Kommisjonens landspesifikke
anbefalinger vil bli behandlet av Det europeiske råd i juni, og det er sterkt ønske fra
Kommisjonspresident Barroso at anbefalingene ikke blir utvannet.
Det indre marked
Et velfungerende indre marked anses å representere et viktig bidrag til å skape økonomisk vekst.
Mens det indre marked for varer fungerer rimelig bra, viser Kommisjonen til at det er et betydelig
vekstpotensial (opp til 1,8 % av BNP) gjennom bedre implementering av tjenestedirektivet.
Kommisjonen vil i juni fremme konkrete forslag som kan bedre gjennomføringen.
Endelig vedtak om felles EU patent anses også som viktig bidrag til å fremme vekst. På møtet i
Konkurranseevnerådet i 30. mai måtte det danske formannskapet konstatere at siste gjenstående
spørsmål om lokalisering av patentdomstolen fortsatt ikke er løst. DER vil i juni forsøke å løse dette
spørsmål.
Kommisjonen viser til arbeidet med forslag til en ny handlingsplan for det indre marked (Single
Market Act II), og fremhever særlig behovet for å fullføre det indre marked for digitale og
nettverksbaserte industrier.
Når det gjelder sektorer med stort sysselsettingspotensial, vises det til IKT, helsesektoren og
utvikling av grønn økonomi. Kommisjonen er også opptatt av at mange jobber er ledige i Europa
pga. dårlig samsvar med utdanning.
EUs finansielle virkemidler
Forslaget til finansiell ramme for perioden 2014 til 2020 er vesentlig for å oppnå målsetting om vekst
og sysselsetting. Kommisjonen ønsker å knytte landspesifikke anbefalinger til bruk av strukturfond
for å gjennomføre nødvendige reformer og investeringer. Over 600 milliarder euro er i perioden

foreslått for å finansiere forskning og innovasjon, trans-europeisk nettverk, samhørighetspolitikken
og bygdeutvikling. Sammen med nasjonal finansiering og bruk av innovative finansielle instrument
skal dette gi et betydelig bidrag til å fremme smart, bærekraftig og inkluderende vekst.
Også bruken av de årlige bidrag til samhørighetspolitikken på 67 milliarder euro årlig i perioden 20122013 ønsker Kommisjonen å omprioritere for å fremme forskning og innovasjon, støtte til små og
mellomstore bedrifter (SMB) og arbeidsmarkedstiltak. I tillegg foreslår Kommisjonen å øke EIBs
kapitalbase med 10 milliarder euro, noe som kan bidra til å øke utlånskapasiteten med inntil 180
milliarder euro. Det ønskes vektlegging av SMB-sektoren og fremme av energieffektivitet, herunder
renovering/energieffektivisering av bygninger som kan skape vekstimpulser for bygningsnæringen.
Medlemslandenes rolle
For å kunne oppnå felles målsettinger i Europa 2020 strategien, har Kommisjonen utarbeidet
landspesifikke anbefalinger som del av det europeiske semester for 2012, bl.a. med utgangspunkt i
anbefalingene for 2011 og vekstrapporten for 2012. Mange medlemsland har problemer med å
gjennomføre tiltak for å korrigere ubalanser i offentlige finanser på en mest mulig vekstvennlig måte.
Det er behov for å gjennomføre strukturelle reformer for å kunne utløse et vekstpotensial for nye
typer av arbeidsplasser innenfor grønn økonomi, tjenester, energi, turisme og innen den digitale
økonomi.
Kommisjonen ser på grunnlag av bidragene fra de enkelte medlemsland store problemer med å
oppfylle felles 2020 målsettinger for sysselsetting, forskning & innovasjon, utdanning og
fattigdomsbekjempelse.
Konklusjoner
Kommisjonen konkluderer med at det er behov for å gi veksttiltak en mer fremtredende posisjon
med hastestempel de neste 12 månedene, samtidig med fiskal konsolidering og stabilisering innen
finanssektoren. Kommisjonen ber om støtte til prioritert gjennomføring av konkrete forslag til
vekststimulerende tiltak og vil benytte alle tilgjengelige verktøy innenfor den nye styringsrammen for
å overvåke og evaluere fremskritt i kommende år. De nasjonale reformprogrammene vil utgjøre et
viktig element i Europa 2020-prosessen, særlig dersom Det europeiske råd stiller seg bak
Kommisjonens anbefalinger.

