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I

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG ) nr 1466/97
av den 7 juli 1997

om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och
samordningen av den ekonomiska politiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA

nära balans eller i överskott, som alla medlemssta
ter har åtagit sig att respektera, och att vidta de
korrigerande åtgärder som avser de offentliga
finanserna som de anser vara nödvändiga för att
uppnå målen i sina stabilitets- och konvergenspro
gram så snart de får information som pekar på
betydande, faktiska eller förväntade avvikelser från

FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, särskilt artikel 103.5 i detta,

det medelfristiga budgetmålet.

med beaktande av kommissionens förslag (*),

i enlighet med det i artikel 189c i fördraget angivna
förfarandet ( 2 ), och

3.

monetära unionen ( EMU) har medlemsstaterna
enligt artikel 104c i fördraget en otvetydig skyldig

med beaktande av följande :

1.

2.

het att undvika alltför stora underskott i den

offentliga sektorns finanser . Enligt artikel 5 i pro
tokoll nr 11 som är fogat till fördraget om vissa
bestämmelser angående Förenade konungariket

Stabilitets- och tillväxtpakten grundar sig på målet
med sunda offentliga finanser som ett medel att
stärka förutsättningarna för prisstabilitet och för
en stark varaktig tillväxt som främjar skapandet av
sysselsättning.
Stabilitets- och tillväxtpakten består av denna för
ordning, som syftar till att förstärka övervakningen
av de offentliga finanserna samt övervakningen och
samordningen av den ekonomiska politiken, av
rådets förordning ( EG ) nr 1467/97 (•') som syftar
till att påskynda och förtydliga tillämpningen av

Under den tredje etappen av Ekonomiska och

Storbritannien och Nordirland skall artikel 104c.l

inte tillämpas på Förenade kungariket, om det inte
går över till den tredje etappen . Skyldigheten enligt
artikel 109e.4 att sträva efter att undvika alltför

stora underskott skall fortsätta att tillämpas på
Förenade kungariket.

4.

förfarandet vid alltför stora underskott samt av

Europeiska rådets resolution av den 17 juni 1997
om stabilitets- och tillväxtpakten ( 4 ) i vilken det, i
enlighet med artikel D i Fördraget om Europeiska
unionen, ges fasta politiska riktlinjer för en strikt
och punktlig tillämpning av stabilitets- och tillväxt

En anslutning till det medelfristiga målet med of
fentliga finanser som är nära balans eller i över
skott kommer att göra det möjligt för medlemssta
terna att hantera normala konjunkturvängningar
och samtidigt hålla underskottet i de offentliga
finanserna inom referensvärdet på 3 procent av
BNP .

pakten och i synnerhet för en anslutning till det
medelfristiga målet med offentliga finanser som är
5.
(') EGT nr C 368 , 6.12.1996 , s . 9 .

(2 ) Europaparlamentets yttrande av den 28 november 1996
( EGT nr C 380, 16.12.1996 , s . 28 ), rådets gemensamma
ståndpunkt av den 14 april 1997 ( EGT nr C 146 , 30.5.1997,
s . 26 ) och Europaparlamentets beslut av den 29 maj 1997
( EGT nr C 182 , 16.6.1997 ).
( 5 ) Se s . 6 i detta nummer av EGT.
(4 ) EGT nr C 236 , 2.8.1997, s . 1 .

Det multilaterala övervakningsförfarandet enligt
artikel 103.3 och 103.4 bör kompletteras med ett
system med en tidig varning genom vilket rådet på
ett tidigt stadium kan varna en medlemsstat om
behovet av att vidta nödvändiga korrigerande
åtgärder som avser de offentliga finanserna för att
förebygga att underskottet i den offentliga sektorns
finanser blir alltför stort.
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Det multilaterala övervakningsförfarandet enligt
artikel 103.3 och 103.4 bör alltjämt användas för
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serna från de reala jämviktsväxelkurserna och allt
för stora nominella växelkursfluktuationer .

att övervaka alla områden inom den ekonomiska

utvecklingen i varje medlemsstat och inom gemen
skapen, liksom även den ekonomiska politikens

11 .

Varaktig konvergens i grundläggande ekonomiska

överensstämmelse med de allmänna ekonomiska

faktorer ätt ett villkor för hållbar växelkursstabili

riktlinjer som nämns i artikel 103.2 . För att över
vakning av denna utveckling skall kunna ske är det
lämpligt att information läggs fram genom ett
stabilitets- och konvergensprogram .

tet .

12 .

Det är nödvändigt att fastställa en tidsplan för att
lägga fram och uppdatera stabilitets- och konver
gensprogrammen .

7.

Man bör bygga vidare på de nyttiga erfarenheterna
av konvergensprogram under den ekonomiska och
monetära unionens två första etapper .

13 .

Med tanke på öppenhet och för att de som deltar i
den allmänna debatten skall vara välinformerade är

det nödvändigt att medlemsstaterna offentliggör
sina stabilitets- och konvergensprogram .
8.

De medlemsstater som inför de gemensamma valu
tan , nedan kallade " deltagande medlemsstater ",
skall i enlighet med artikel 109j ha uppnått en hög
grad av varaktig konvergens och framför allt en
hållbar finansiell ställning för den offentliga sek
torn . Upprätthållande av sunda offentliga finanser i
dessa medlemsstater kommer att vara nödvändigt
för att stödja prisstabilitet och förstärka förutsätt
ningarna för varaktig tillväxt i produktion och
inom sysselsättning. Det är nödvändigt att de del

14 .

När rådet granskar och övervakar stabilitets- och
konvergensprogrammen, särskilt det medelfristiga
budgetmålet eller den målinriktade anpassningsba
nan för att uppnå detta mål, bör det beakta
relevanta konjunkturmässiga och strukturella sär
drag i varje medlemsstats ekonomi .

15 .

I detta sammanhang bör särskild uppmärksamhet
ägnas åt betydande avvikelser i de offentliga finan
serna från budgetmålen med offentliga finanser
som är nära balans eller i överskott. Det är lämp
ligt att rådet ger en tidig varning för att förebygga
att ett underskott i en medlemsstats offentliga

tagande medlemsstaterna lägger fram medelfristiga
program, nedan kallade " stabilitetsprogram ". Det
huvudsakliga innehållet i sådana program bör fast
ställas .

finanser blir alltför stort. Vid ihållande avvikelser

9.

De medlemsstater som inte inför den gemensamma
valutan, nedan kallade " icke deltagande medlems
stater ", kommer att behöva föra en politik som
syftar till att uppnå en hög grad av varaktig
konvergens . Det är nödvändigt att dessa medlems
stater lägger fram medelfristiga program, nedan

kallade " konvergensprogram ". Det huvudsakliga
innehållet i sådana program bör fastställas .

10 .

I sin resolution av den 16 juni 1997 om införande
av en växelkursmekanism i tredje etappen av den
ekonomiska och monetära unionen gav Europeiska
rådet fasta politiska riktlinjer enligt vilka en växel

när det gäller budgeten är det lämpligt att rådet
förstärker sin rekommendation och offentliggör
den . För icke deltagande medlemsstater kan rådet
ge rekommendationer om åtgärder som bör vidtas
för att ge effekt åt konvergensprogrammen.

16 .

Både konvergens- och stabilitetsprogrammen leder
till att förutsättningarna för ekonomisk konvergens
enligt artikel 104c i fördraget uppfylls .

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

kursmekanism, nedan kallad ERM2 , upprättas

under den tredje etappen av EMU. Sådana icke
deltagande medlemsstaters valutor som ansluts till
ERM2 kommer att få en centralkurs gentemot

euron, vilket ger en referenspunkt när det gäller att
avgöra om dessa staters politik är tillräcklig.
ERM2 kommer även att hjälpa till att skydda dem

AVSNITT 1

SYFTE OCH DEFINITIONER

och de medlemsstater som inför euron från obefo

gat tryck på valutamarknaderna. För att rådet skall
kunna övervaka på ett ändamålsenligt sätt, bör

Artikel 1

icke deltagande medlemsstater som inte ansluter sig
till ERM2 i konvergensprogrammen likväl presen
tera sin politik som skall vara inriktad på stabilitet
för att på så sätt undvika avvikelser i växelkur

I denna förordning föreskrivs regler för innehåll, framläg
gande, granskning och övervakning av stabilitets- och
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konvergensprogram som en del i den multilaterala över
vakning som rådet genomför för att på ett tidigt stadium
förebygga att ett alltför stort underskott uppstår i den
offentliga sektorns finanser och för att främja övervak
ningen och samordningen av den ekonomiska politiken.

Nr L 209/3

3 . Information om utvecklingen av kvoten för överskott/
underskott, i den offentliga sektorns finanser, skuldkvo
ten och de huvudsakliga ekonomiska antaganden som
anges i punkterna 2 a och 2 b skall lämnas på årsbasis
och skall utöver innevarande år och föregående år även
omfatta minst de tre kommande åren .

Artikel 2

Artikel 4

I denna förordning aves med deltagande medlemsstater
de medlemsstater som inför den gemensamma valutan i
enlighet med fördraget och med icke deltagande med
lemsstater de som inte har infört den gemensamma valu
tan .

1 . Stabilitetsprogr^mmen skall läggas fram före den 1
mars 1999 . Därefter skall uppdaterade program läggas
fram årligen. En medlemsstat som inför den gemensamma
valutan vid en senare tidpunkt skall lägga fram ett
stabilitetsprogram inom sex månader efter det att rådet
har beslutat om dess deltagande i den gemensamma
valutan .

AVSNITT 2

2 . Medlemsstaterna skall offentliggöra sina stabilitets
program och uppdaterade program .

STABILITETSPROGRAM

Artikel 5

Artikel 3

1 . Varje deltagande medlemsstat skall till rådet och
kommissionen lämna den information som är nödvändig

för den regelbundna multilaterala övervakningen enligt
artikel 103 i fördraget genom ett stabilitetsprogram,
vilken utgör en väsentlig grund för prisstabilitet samt för
en stark varaktig tillväxt som främjar skapandet av
sysselsättning.

1 . Rådet skall, på grundval av de bedömningar som
gjorts av kommissionen och av den kommitté som upp
rättas genom artikel 109c i fördraget inom ramen för den
multilaterala övervakningen enligt artikel 103 , granska
om det mdedelfristiga budgetmålet i stabilitetsprogram
met ger en säkerhetsmarginal för att säkerställa att ett
alltför stort underskott undviks, om de ekonomiska anta
ganden som stabilitetsprogrammet bygger på är realis
tiska och om de vidtagna och/eller föreslagna åtgärderna
är tillräckliga för att nå den målinriktade anpassningsba

nan att uppnå det medelfristiga budgetmålet.

2. I ett stabilitetsprogram skall följande information
lämnas :

a ) Det medelfristiga målet med offentliga finanser som
är nära balans eller i överskott och anpassningsbanan
för överskottet/underskottet i den offentliga sektorns

finanser för att uppnå detta mål samt den förväntade
utvecklingen av den offentliga sektorns skuldkvot.
b ) De huvudsakliga antagandena om den förväntade
ekonomiska utvecklingen och viktiga ekonomiska
variabler som är relevanta för förverkligandet av

stabilitetsprogrammet, såsom utgifterna för de offent
liga investeringarna, real bruttonationalprodukt
( BNP)-tillväxt, sysselsättning och inflation.

Rådet skall dessutom granska om innehållet i stabilitets
programmet underlättar en närmare samordning av den
ekonomiska politiken och om den berörda medlemssta
tens ekonomiska politik är förenlig med de allmänna
ekonomiska riktlinjerna .

2 . Rådet skall utföra den granskning av stabilitetspro

grammet som anges i punkt 1 inom två månader efter det
att programmet har lagts fram . Rådet skall, på rekom
mendation av kommissionen och efter att ha hört den

kommitté som upprättas genom artikel 109c , avge ett

yttrande om programmet. Om rådet, i enlighet med
artikel 103 , anser att målen för och innehållet i ett

c) En beskrivning av de budgetmässiga och andra vid
tagna och/eller planerade ekonomisk-politiska åtgär
der för att uppnå programmets mål, samt i fråga om

program bör skärpas, skall rådet i sitt yttrande uppmana
den berörda medlemsstaten att anpassa sitt program .

de viktigaste budgetåtgärderna, en bedömning av
deras kvantitativa effekter på budgeten .

3 . Uppdaterade stabilitetsprogram skall granskas av den

kommitté som upprättas genom artikel 109c på grundval
d ) En analys av hur förändringar i de huvudsakliga
ekonomiska antagandena kan komma att påverka de
offentliga finanserna och skuldsättningen.

av kommissionens bedömningar; vid behov får uppdate

rade program också granskas av rådet i enlighet med
förfarandet i punkterna 1 och 2 i denna artikel .
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Artikel 6

1 . Rådet skall, som en del i den multilaterala övervak

ningen enligt artikel 103.3 , övervaka genomförandet av
stabilitetsprogrammen på grundval av information som
de deltagande medlemsstaterna tillhandahåller och
bedömningar som görs av kommissionen och den kom
mitté som upprättas genom artikel 109c, särskilt med
sikte på att fastställa betydande faktiska eller förväntade
avvikelser i de offentliga finanserna från det medelfristiga
budgetmålet eller den anpassningsbana för att uppnå
målet som anges i programmet för överskottet/underskot
tet i den offentliga sektorns finanser.
2 . Om rådet fastställer betydande avvikelser i de offent
liga finanserna från det medelfristiga budgetmålet eller
anpassningsbanan för att uppnå detta , skall det i syfte att
ge en tidig varning för att förebygga att ett alltför stort
underskott uppstår, lämna en rekommendation enligt
artikel 103.4 till den berörda medlemsstaten att vidta

nödvändiga anpassningsåtgärder.

2 . 8 . 97

b ) De huvudsakliga antagandena om den förväntade
ekonomiska utvecklingen och viktiga ekonomiska
variabler som är relevanta för förverkligandet av
konvergensprogrammet, såsom utgifterna för de of
fentliga investeringarna , real BNP-tillväxt, sysselsätt
ning och inflation.
c ) En beskrivning av de budgetmässiga och andra vid
tagna och/eller planerade ekonomisk-politiska åtgär
der för att uppnå programmets mål, samt i fråga om
de viktigaste budgetåtgärderna en bedömning av deras
kvantitativa effekter på budgeten.

d ) En analys av hur förändringar i de huvudsakliga
antagandena kan komma att påverka de offentliga
finanserna och skuldsättningen.
3 . Information om utvecklingen av kvoten för överskott/
underskott i den offentliga sektorns finanser, skuldkvoten
och de huvudsakliga ekonomiska antaganden som anges i
punkterna 2 a och 2 b skall lämnas på årsbasis och skall
utöver innevarande år och föregående år även omfatta
minst de tre kommande åren .

3 . Om rådet vid sin följande övervakning anser att
avvikelsen i de offentliga finanserna från det medelfristiga

budgetmålet eller från anpassningsbanan för att uppnå
detta består eller förvärras skall rådet, i enlighet med
artikel 103.4 i fördraget, lämna den berörda medlemssta
ten en rekommendation att omedelbart vidta korrige

rande åtgärder och får dessutom enligt nämnda artikel
offentliggöra sin rekommendation.

Artikel 8

1 . Konvergensprogrammen skall läggas fram före den 1
mars 1999 . Därefter skall uppdaterade program läggas
fram årligen .
2 . Medlemsstaterna skall offentliggöra sina konvergens
program och uppdaterade program .

AVSNITT 3

Artikel 9
KONVERGENSPROGRAM

Artikel 7

1 . Varje icke deltagande medlemsstat skall till rådet och
kommissionen lämna den information som är nödvändig

för den regelbundna multilaterala övervakningen enligt
artikel 103 genom ett konvergensprogram, som utgör en
väsentlig grund för prisstabilitet samt för en stark varak
tig tillväxt som främjar skapandet av sysselsättning.

1 . Rådet skall, på grundval av de bedömningar som
gjorts av kommissionen och av den kommitté som upp
rättas genom artikel 109c i fördraget inom ramen för den
multilaterala övervakningen enligt artikel 103 , granska
om det medelfristiga budgetmålet i konvergensprogram
met ger en säkerhetsmarginal för att säkerställa att ett
alltför stort underskott undviks, om de ekonomiska anta

ganden som programmet bygger på är realistiska och om
de vidtagna och/eller föreslagna åtgärderna är tillräckliga
för att nå den målinriktade anpassningsbanan för att
uppnå det medelfristiga budgetmålet och för att uppnå en
varaktig konvergens .

2 . I ett konvergensprogram skall följande information
lämnas, särskilt när det gäller variabler med anknytning
till konvergens:

a ) Det medelfristiga målet med offentliga finanser som
är nära balans eller i överskott och anpassningsbanan

Rådet skall dessutom granska om innehållet i konver

gensprogrammet underlättar den närmare samordningen
av den ekonomiska politiken och om den berörda med
lemsstatens ekonomiska politik är förenlig med de all
männa ekonomiska riktlinjerna .

för överskottet/underskottet, i den offentliga sektorns
finanser för att uppnå detta mål, den förväntade

utvecklingen av den offentliga sektorns skuldkvot och
de medelfristiga målen för den monetära politiken

2 . Rådet skall utföra den granskning av konvergenspro

samt sambandet mellan dessa mål och pris- och

grammet som anges i punkt 1 inom två månader efter det
att programmet har lagts fram. Rådet skall, på rekom

växelkursstabilitet.

mendation av kommissionen och efter att ha hört den
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kommitté som upprättas genom artikel 109c, avge ett
yttrande om programmet. Om rådet, i enlighet med
artikel 103 , anser att målen för och innehållet i ett

program bör skärpas, skall rådet i sitt yttrande uppmana
den berörda medlemsstaten att anpassa sitt program .

3 . Uppdaterade konvergensprogram skall granskas av
den kommitté som upprättas genom artikel 109c på
grundval av kommissionens bedömningar; vid behov får
uppdaterade program också granskas av rådet i enlighet
med förfarandet i punkterna 1 och 2 i denna artikel .

Artikel 10

1 . Rådet skall, som en del i den multilaterala övervak

ningen enligt artikel 103.3 , övervaka genomförandet av
konvergensprogrammen pä grundval av information som
de icke deltagande medlemsstaterna tillhandahåller i
enlighet med artikel 7.2 a i denna förordning och bedöm
ningar som görs av kommissionen och den kommitté som
upprättas genom artikel 109c i fördraget, särskilt med
sikte på att fastställa betydande faktiska eller förväntade
avvikelser i de offentliga finanserna från det medelfristiga
budgetmålet eller den anpassningsbana som anges i pro
grammet för överskottet/underskottet i den offentliga

Nr L 209/5

anpassningsbanan för att uppnå detta , skall det i syfte att
ge en tidig varning för att förebygga att ett alltför stort
underskott uppstår lämna en rekommendation enligt arti
kel 103.4 i fördraget till den berörda medlemsstaten att
vidta nödvändiga anpassningsåtgärder .
3 . Om rådet vid sin följande övervakning anser att
avvikelsen i de offentliga finanserna från det medelfristiga
budgetmålet eller från anpassningsbanan för att uppnå
detta består eller förvärras skall rådet, i enlighet med
artikel 103.4 , lämna den berörda medlemsstaten en
rekommendation att omedelbart vidta korrigerande
åtgärder och får dessutom enligt nämnda artikel offentlig
göra sin rekommendation .

AVSNITT 4

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Artikel 1 1

Som en del i den multilaterala övervakning som beskrivs i
denna förordning, skall rådet göra den samlade bedöm
ning som beskrivs i artikel 103.3 i fördraget .

sektorn finanser .
Artikel 12

Dessutom skall rådet övervaka den ekonomiska politiken
i icke deltagande medlemsstater mot bakgrund av konver

gensprogrammets mål i syfte att säkerställa att deras
politik är inriktad pä stabilitet och således på att undvika
avvikelser i växelkurserna från de reala jämviktsväxelkur
serna och alltför stora fluktuationer i de nominella växel

I enlighet med artikel 103.4 andra stycket skall rådets
ordförande och kommissionen i sina rapporter till Euro
paparlamentet inbegripa resultatet av den multilaterala
övervakningen enligt denna förordning .

kurserna .

Artikel 13

2 . Om rådet fastställer betydande avvikelser i de offent
liga finanserna från det medelfristiga budgetmålet eller

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998 .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater .
Utfärdad i Bryssel den 7 juli 1997.

På rådets vägnar
J. C. JUNCKER

Ordförande

Nr L 209/6
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RÅDETS FÖRORDNING ( EG ) nr 1467/97
av den 7 juli 1997

om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora
underskott

EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

RAD

HAR

medelfristiga målet med offentliga finanser som är
nära balans eller i överskott, som alla medlemssta
ter har åtagit sig att respektera , och att vidta de
korrigerande åtgärder som avser de offentliga
finanserna som de anser vara nödvändiga för att
uppnå målen i sina stabilitets- och konvergenspro
gram så snart de får information som pekar på
betydande faktiska eller förväntade avvikelser från
det medelfristiga budgetmålet.

ANTAGIT

DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av FLurop
eiska gemenskapen, särskilt artikel 104c . 14 andra stycket
i detta ,

med beaktande av kommissionens förslag ('),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande ( 2 ),

4.

Under den tredje etappen av Ekonomiska och
monetära unionen ( EMU ) har medlemsstaterna

enligt artikel 104c i fördraget en otvetydig skyldig

med beaktande av Europeiska monetära institutes ytt

het att undvika alltför stora underskott i den

rande, och

med beaktande av följande :

offentliga sektorns finanser . Enligt artikel 5 i pro
tokoll nr 11 till fördraget skall artikel 104c.l ,
104c . 9 och 104c . 11 inte tillämpas på Eörenade
kungariket såvida landet inte går över till den
tredje etappen . Skyldigheten enligt artikel 109e.4

1.

att sträva efter att undvika alltför stora underskott

Det är nödvändigt att påskynda och förtydliga
förfarandet vid alltför stora underskott enligt arti
kel 104c i fördraget för att avskräcka från alltför
stora underskott i den offentliga sektorns finanser
och för att se till att de omgående korrigeras om
de uppstår . Bestämmelserna i denna förordning,
som skall antas i detta syfte enligt artikel 104c . 14
andra stycket, utgör tillsammans med bestämmel
serna i protokoll nr 5 till fördraget en ny enhetlig
uppsättning regler för tillämpningen av artikel

i den offentliga sektorns finanser skall fortsätta att
tillämpas på Förenade kungariket .

5.

104c .

Danmark meddelade, med hänvisning till punkt 1 i
protokoll nr 12 till fördraget, i anslutning till
beslutet i Edinburgh av den 12 december 1992 att
landet inte kommer att delta i den tredje etappen .
Därför skall, enligt punkt 2 i nämnda protokoll ,
artikel 104c . 9 och 104c . 11 inte tillämpas på Dan
mark .

2.

3.

Stabilitets- och tillväxtpakten grundar sig på målet
med sunda offentliga finanser som ett medel att
stärka förutsättningarna för prisstabilitet och för
en stark varaktig tillväxt som främjar skapandet av
sysselsättning .

6.

Under den tredje etappen av EMU förblir med
lemsstaterna ansvariga för sin nationella budgetpo
litik , om inte annat följer av bestämmelserna i
fördraget. Medlemsstaterna kommer att vidta nöd
vändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter
enligt bestämmelserna i fördraget.

7.

En anslutning till det medelfristiga målet med of
fentliga finanser som är nära balans eller i över
skott, som alla medlemsstater har åtagit sig att
respektera, bidrar till att skapa ändamålsenliga
villkor för prisstabilitet och varaktig tillväxt som
främjar skapandet av sysselsättning i alla medlems
stater och kommer att göra det möjligt för med
lemsstaterna att hantera normala konjunktursväng
ningar och samtidigt hålla underskottet i de offent
liga finanserna inom referensvärdet på 3 procent av

Stabilitets- och tillväxtpakten består av denna för

ordning, av rådets förordning ( EG ) nr 1466/97 C )
som syftar till att förstärka övervakningen av de
offentliga finanserna samt övervakningen och sam
ordningen av den ekonomiska politiken samt av
Europeiska rådets resolution av den 17 juni 1997
om stabilitets- och tillväxtpakten (4 ) i vilken det i
enlighet med artikel D i Fördraget om Europeiska
unionen ges fasta politiska riktlinjer för en strikt
och punktlig tillämpning av stabilitets- och tillväxt
pakten och i synnerhet för en anslutning till det
(')
(2 )
(')
(4 )

EGT
EGT
Se s .
EGT

nr
nr
1 i
nr

G 368 , 6.12.1996 , s . 12 .
G 380 , 16.12.1996 , s . 29
detta nummer av EGT .
G 236 , 2 . 8 . 1997, s . 1 .

BNP .
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För att EMU skall kunna fungera väl är det
nödvändigt att konvergensen i ekonomiskt och
budgetmässigt hänseende i de medlemsstater som
har infört den gemensamma valutan, nedan kallade
" deltagande medlemsstater ", visar sig stabil och
varaktig. Budgetdisciplin är nödvändig under den
tredje etappen av EMU för att säkra prisstabilitet.

gande medlemsstaten att vidta sådana åtgärder . I
så fall , och om förfarandet inleds i mars, kan detta
leda till att sanktioner åläggs inom samma kalende
rår som förfarandet har inletts .

16 .
9.

10 .

Nr L 209/7

Rådets rekommendation om att korrigera ett allt
för stort underskott eller de senare stegen i förfa

Enligt artikel 109k.3 i fördraget är artikel 104c . 9
och 104c . 11 enbart tillämplig pä de deltagande

randet vid alltför stora underskott bör kunna för

medlemsstaterna .

fått en tidig varning . Det allvarliga i ett alltför stort
underskott under den tredje etappen bör få alla
inblandade parter att skyndsamt vidta åtgärder.

utses av den berörda medlemsstaten, som skall ha

Det är nödvändigt att definiera begreppet undan
tagsvis och övergående överskridande av referens
värdet som det hänvisas till i artikel 104c . 2 a .

Rådet bör i detta sammanhang bland annat beakta
de fleråriga budgetprognoser som kommissionen

17 .

underskott vila om den berörda medlemsstaten

vidtar lämpliga åtgärder som reaktion pä en
rekommendation enligt artikel 104c . 7 eller ett före
läggande enligt artikel 104c . 9 för att skapa ett
incitament för medlemsstaten att handla i enlighet
därmed . Den tidsperiod under vilken förfarandet
lämnas vilande bör inte tas med i den period på
högst tio månader mellan det datum dä förekom
sten av alltför stora underskott rapporteras och
åläggandet av sanktioner . Det är lämpligt att ome
delbart återuppta förfarandet om de planerade
åtgärderna inte genomförs eller om de genomförda
åtgärderna visar sig vara otillräckliga .

tillhandahåller .

11 .

En rapport från kommissionen enligt artikel 104c . 3
skall även beakta huruvida underskottet i den

offentliga sektorns finanser överstiger utgifterna
för de offentliga investeringarna samt alla övriga
faktorer av betydelse, inbegripet medlemsstatens
ekonomiska och budgetmässiga läge pä medellång
sikt .

12 .

Det är lämpligt att låta förfarandet vid alltför stora

Det finns ett behov av att fastställa tidsfrister för

tillämpningen av förfarandet vid alltför stora
underskott för att säkerställa att det tillämpas
snabbt och effektivt. Det är i detta sammanhang
nödvändigt att beakta det faktum att budgetåret i
Förenade kungariket inte sammanfaller med kalen

18 .

underskott har en tillräckligt avskräckande verkan,
bör en räntelös deposition av lämplig storlek krä
vas av den berörda deltagande medlemsstaten, när
rådet beslutar att ålägga en sanktion .

deraret .

13 .

Det finns ett behov av att precisera hur de sanktio
ner som avses i artikel 104c kan aläggas för att
säkerställa en effektiv tillämpning av förfarandet

19 .

Att definiera sanktioner enligt en fastlagd skala
bidrar till rättslig säkerhet. Det är lämpligt att sätta
storleken på depositionen i relation till den berörda
deltagande medlemsstatens BNP .

20 .

Om införandet av en räntelös deposition inte far
den berörda deltagande medlemsstaten att korri

vid alltför stora underskott .

14 .

Den förstärkta övervakningen enligt rådets förord
ning ( EG ) nr 1466/97 bör, tillsammans med kom
missionens övervakning av den offentliga sektorns
finanser i enlighet med artikel 104c . 2 , underlätta
en effektiv och snabb tillämpning av förfarandet

gera sitt alltför stora underskott inom föreskriven
tid är det lämpligt att sanktionerna skärps . Det är
dä lämpligt att omvandla depositionen till böter .

vid alltför stora underskott .

15 .

Mot bakgrund av ovanstående och om en delta
gande medlemsstat underlåter att vidta effektiva
åtgärder för att korrigera alltför stora underskott,
förefaller en sammanlagd tidsperiod pä högst tio
manader — frän och med rapportering av uppgif
ter som anger förekomst av alltför stora underskott
fram till och med ett eventuellt nödvändigt beslut
att alägga sanktioner — både möjlig och lämplig
för att utöva påtryckningar pä den berörda delta

För att säkerställa att förfarandet vid alltför stora

21 .

Lämpliga åtgärder som vidtas av den berörda del
tagande medlemsstaten i syfte att korrigera dess
alltför stora underskott är det första steget mot ett
upphävande av sanktionerna . Betydande framsteg
med att korrigera det alltför stora underskottet bör
leda till hävande av sanktioner enligt artikel
104c . 12 . Upphävande av samtliga kvarstående

Nr L 209/8

I sy !

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

sanktioner bör inte ske förrän det alltför stora

underskottet har korrigerats fullständigt.
22 .

I rådets förordning ( EG ) nr 3605/93 av den 22
november 1993 om tillämpningen av protokoll ( nr
5 ) om förfarandet vid alltför stora underskott som
är fogat till Fördraget om upprättandet av Europe

iska gemenskapen ( l ) fatställs närmare bestämmel
ser för rapporteringen av budgetuppgifter från
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underskottet kommer att understiga referensvärdet efter
det att den ovanliga händelsen eller den allvarliga kon
junkturedgången har upphört.
2 . När kommissionen utarbetar en rapport enligt artikel
104c . 3 skall den som regel anse att ett överskridande av
referensvärdet till följd av en allvarlig konjunkturnedgång
sker undantagsvis endast om det rör sig om ett årligt fall
i real BNP på minst 2 procent.

medlemsstaterna .

23 .

Enligt artikel 109f.8 skall , i de fall där Europeiska
centralbanken ( ECB ) enligt fördraget skall ha en
rådgivande funktion, hänvisningar till ECB före
dess upprättande avse Europeiska monetära insti
tutet .

3 . När rådet enligt artikel 104c . 6 skall avgöra om ett
alltför stort underskott föreligger skall det i sin allsidiga
bedömning beakta eventuella påpekanden från medlems
staten om att ett årligt fall i real BNP som är mindre än 2
procent ändå kan anses ske undantagsvis mot bakgrund
av ytterligare stödjande belägg, särskilt konjunkturned
gångens plötsliga förlopp eller det ackumulerade produk
tionsbortfallet i förhållande till den tidigare trendmässiga
utvecklingen .

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.
AVSNITT 2

PÅSKYNDANDE AV FÖRFARANDET VID ALLTFÖR
AVSNITT 1

STORA UNDERSKOTT

DEFINITIONER OCH BEDÖMNINGAR

Artikel 3

1.
Artikel 1

1 . Bestämmelserna i denna förordning för att påskynda
och förtydliga tillämpningen av förfarandet vid alltför
stora underskott har som syfte att avskräcka från alltför
stora underskott i den offentliga sektorns finanser och att
i de fall underskott uppstår bidra till att de omgående
korrigeras .

Inom två veckor efter det att kommissionen har

antagit en rapport som utarbetats enligt artikel 104c . 3
skall Ekonomiska och finansiella kommittén yttra sig i
enlighet med artikel 104c.4 .
2 . Kommissionen skall fullt ut beakta yttrandet enligt
punkt 1 , och om den anser att ett alltför stort underskott
föreligger skall den avge ett yttrande och en rekommen
dation till rådet i enlighet med artikel 104c . 5 och
104c . 6 .

2 . I denna förordning avses med deltagande medlemssta
ter de medlemsstater som inför den gemensamma valutan
i enlighet med fördraget och med icke deltagande med
lemsstater de som inte har infört den gemensamma valu
tan .

3 . Rådet skall avgöra om ett alltför stort underskott
föreligger enligt artikel 104c . 6 inom tre månader efter de
rapporteringstillfällen som föreskrivs i artikel 4.2 och 4.3
i förordning ( EG ) nr 3505/93 . När rådet enligt artikel
104c . 6 avgör om ett alltför stort underskott föreligger
skall det samtidigt ge rekommendationer till den berörda
medlemsstaten enligt artikel 104c . 7.

Artikel 2

1 . Underskottet i den offentliga sektorns finanser skall
anses överskrida referensvärdet undantagsvis och övergå
ende enligt artikel 104c . 2 a andra strecksatsen när det
orsakas av en ovanlig händelse utanför den berörda
medlemsstatens kontroll som har stor inverkan på den
offentliga sektorns finansiella ställning, eller när det orsa
kas av en allvarlig konjunkturedgång.
Dessutom skall överskridandet av referensvärdet anses

4 . I rådets rekommendation i enlighet med artikel
104c . 7 skall det fastställas en tidsfrist på högst fyra
månader inom vilken den berörda medlemsstaten skall

vidta effektiva åtgärder. I rådets rekommendation skall
det även fastställas en tidsfrist för korrigeringen av det
alltför stora underskottet, vilken skall slutföras under det

år som följer pä året då underskottet fastställdes om det
inte föreligger särskilda omständigheter.
Artikel 4

övergående om kommissionens budgetprognoser visar att
(') EGT nr L 332 , 31.12.1993 , s . 7.

1 . Rådets beslut att offentliggöra sin rekommendation ,
när det finner att inga effektiva åtgärder har vidtagits i
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enlighet med artikel 104c . 8 , skall fattas omedelbart efter
utgången av den tidsfrist som har fastställts enligt artikel
3.4 i denna förordning.

2 . Rådets skall vid bedömningen av huruvida effektiva
åtgärder har vidtagits till följd av rådets rekommendatio
ner enligt artikel 104c . 7 grunda sitt beslut på offentlig
gjorda beslut av den berörda medlemsstatens regering.

Artikel 5

Rådets beslut att förelägga den berörda deltagande med
lemsstaten att vidta åtgärder för att minska underskottet
enligt artikel 104c . 9, skall fattas inom en månad efter det
beslut i vilket rådet har fastställt att inga effektiva
åtgärder har vidtagits enligt artikel 104c . 8 .

Nr L 209/9
AVSNITT 3

VILANDE FÖRFARANDE OCH ÖVERVAKNING

Artikel 9

1 . Förfarandet vid alltför stora underskott skall lämnas
vilande

— om den berörda medlemsstaten följer rekommendatio
nerna enligt artikel 104c . 7,

— om den berörda deltagande medlemsstaten följer före
läggandena enligt artikel 104c . 9 .

2 . Den period under vilken förfarandet lämnas vilande
skall inte ingå vare sig i den tiomånadersperiod som
anges i artikel 7 eller i den tvåmånadersperiod som anges
i artikel 6 i denna förordning.

Artikel 6

Artikel 10

När villkoren för att tillämpa artikel 104c . 11 är upp

1 . Kommissionen och rådet skall övervaka genomföran
det av de åtgärder som har vidtagits

fyllda skall rådet ålägga sanktioner enligt artikel 104c.ll .
Ett sådant beslut skall fattas senast två månader efter

rådets beslut att förelägga den berörda deltagande med
lemsstaten att vidta åtgärder enligt artikel 104c . 9 .

— av den berörda medlemsstaten till följd av rekommen
dationer enligt artikel 104c . 7,

— av den berörda deltagande medlemsstaten till följd av
förelägganden enligt artikel 104c . 9 .
Artikel 7

Om en deltagande medlemsstat underlåter att följa rådets
på varandra följande beslut enligt artikel 104c . 7 och

2 . Om en deltagande medlemsstat inte genomför åtgär
derna eller om de enligt rådets uppfattning visar sig vara
otillräckliga , skall rådet omedelbart fatta ett beslut enligt
artikel 104c . 9 eller artikel 104c . 11 .

104c . 9 skall rådets beslut om att ålägga sanktioner i

enlighet med artikel 104c. 11 fattas inom tio månader
efter rapporteringstillfällena enligt förordning ( EG ) nr
3605/93 som anges i artikel 3.3 . i den här förordningen .
Ett påskyndat förfarande skall användas i händelse av ett
avsiktligt planerat underskott som enligt rådets beslut är
alltför stort .

3 . Om utfallsdata enligt förordning ( EG ) nr 3605/93
visar att ett alltför stort underskott inte har korrigerats
av en deltagande medlemsstat inom den tidsfrist som
fastställs antingen i en rekommendation enligt artikel
104c . 7 eller i ett föreläggande enligt artikel 104c . 9 skall
rådet omedelbart fatta ett beslut enligt artikel 104c . 9 eller
artikel 104c.ll .

Artikel 8
AVSNITT 4

Rådets beslut att skärpa sanktionerna i enlighet med
artikel 104c . 11 , utom när det gäller att omvandla deposi
tioner till böter enligt artikel 14 i den här förordningen,
skall fattas senast två månader efter rapporteringstillfäl
lena enligt förordning ( EG ) nr 3605/93 . Rådets beslut att
upphäva vissa eller samtliga av sina beslut i enlighet med

SANKTIONER

Artikel 1 1

artikel 104c . 12 skall fattas så snart som möjligt och

under inga omständigheter senare än två månader efter
rapporteringstillfällena enligt förordning ( EG ) nr 3605/
93 .

När rådet beslutar att tillämpa sanktioner mot en delta

gande medlemsstat i enlighet med artikel 104c . 11 skall
som regel en räntelös deposition krävas . Rådet får besluta

Nr L 209/10
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att komplettera denna deposition med åtgärderna i artikel
104c . 11 första och andra strecksatserna .
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strecksatserna beroende på hur betydande framsteg den
berörda deltagande medlemsstaten har gjort när det gäller
att korrigera det alltför stora underskottet.

Artikel 12
Artikel IS

1 . När det alltför stora underskottet beror på att krite
riet för andelen av underskottet i den offentliga sektorns
finanser enligt artikel 104c . 2 a inte uppfylls, skall den
första depositionen omfatta en fast del som motsvarer 0,2
procent av BNP och en rörlig del som motsvarar en
tiondel av skillnaden mellan underskottet i procent av
BNP under det föregående året och referensvärdet på 3

I enlighet med artikel 104c . 12 skall rådet upphäva samt
liga kvarstående sanktioner om beslutet om att det före
ligger ett alltför stort underskott upphävs . Böter enligt
artikel 13 i denna förordning skall inte återbetalas till den
berörda deltagende medlemsstaten .

procent av BNP .
Artikel 16

2 . Varje därpå följande år, fram till dess att beslutet om
att ett alltför stort underskott föreligger upphävs, skall
rådet bedöma om den berörda deltagande medlemsstaten
har vidtagit effektiva åtgärder till följd av rådets föreläg
gande enligt artikel 104c . 9 . Rådet skall , i sin årliga
bedömning i enlighet med artikel 104c . 11 och utan att
det påverkar bestämmelserna i artikel 13 i denna förord
ning, besluta att skärpa sanktionerna om inte den
berörda deltagande medlemsstaten har följt rådets före

läggande . Om en tilläggsdeposition beslutas skall den

De depositioner som anges i artiklarna 11 och 12 i denna
förordning skall deponeras hos kommissionen . Räntor pä
depositionerna samt de böter som anges i artikel 13 i
denna förordning utgör andra inkomster enligt artikel
201 i fördraget och skall fördelas mellan de deltagande
medlemsstater som inte har alltför stort underskott enligt
artikel 104c . 6 , i förhållande till deras andel av total BNP
för dessa medlemsstater .

motsvara en tiondel av skillnaden mellan underskottet i

procent av BNP under det föregående året och referens
värdet på 3 procent av BNP .

AVSNITT 5

3 . Ingen enskild deposition enligt punkterna 1 och 2

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH

skall överskrida en övre gräns på 0,5 procent av BNP .

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 13

Rådet skall som regel enligt artikel 104c . 11 omvandla en
deposition till böter, om det alltför stora underskottet
enligt rådets mening inte har korrigerats två är efter
beslutet att kräva en deposition av den berörda delta
gande medlemsstaten .

Artikel 17

När det gäller denna förordning och så länge som För
enade kungarikets budgetår inte sammanfaller med kalen
deråret skall bestämmelserna i avsnitten 2-4 i denna

förordning tillämpas på Förenade kungariket enligt bila
gan .

Artikel 14
Artikel 18

I enlighet med artikel 104c . 12 skall tådet upphäva de
sanktioner som anges i artikel 104c . 11 första och andra

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999 .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater .
Utfärdad i Bryssel den 7 juli 1997 .
På rådets vägnar
J. C. JUNCKER

Ordförande
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Nr L 209/ 11

BILAGA

TIDSFRISTER FOR FÖRENADE KUNGARIKET

1 . För att säkerställa att alla medlemsstater behandlas lika skall rådet när det fattar beslut enligt avsnitten
2-4 i denna förordning beakta att Förenade kungariket har ett avvikande budgetår, så att beslut som
gäller Förenade kungariket fattas vid en tidpunkt i dess budgetår som motsvarar den tidpunkt då beslut
har fattats eller kommer att fattas beträffande andra medlemsstater .

2 . Bestämmelserna i spalt I skall ersättas med bestämmelserna i spalt II .
Spalt I

" tre måneder efter de rapporttillfällen som före
skrivs i artikel 4.2 och 4.3 i rådets förordning

Spalt II

" fem måneder efter utgången av det budgetår
under vilket underskottet uppstod "

( EG ) nr 3605/93 "

(artikel .?. J )

" under det år som följer på året då underskottet

" under det budgetår som följer på det år då

fastställdes "

underskottet fastställdes "

(artikel 3.4)

" tio månader efter rapporteringstillfällena enligt
rådets förordning ( EG ) nr 3605/93 enligt artikel
3.3 i den här förordningen "

" tolv månader efter utgången av det budgetår
under vilket underskottet uppstod "

(artikel 7)

" föregående året "
(artikel i 2 . 1 )

" föregående budgetåret "

Nr L 209/12
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II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS REKOMMENDATION

av den 7 juli 1997

om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och gemenskapens ekonomiska politik
( 97/479/EG )

EUROPEISKA UNIONENS RAD UTFÄRDAR DENNA
REKOMMENDATION

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, särskilt artikel 103.2 i detta ,
med beaktande av kommissionens rekommendation , och

med beaktande av Europeiska rådets i Amsterdam slut
satser den 16-17 juni 1997.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

1 . Huvudmål: tillväxt, sysselsättning och konvergens
Sedan de tidigare riktlinjerna antogs sommaren 1996
har en försiktig återhämtning av den ekonomiska
aktiviteten ägt rum i gemenskapen . De grundläggande
faktorerna på utbudssidan fortsätter att förbättras
samtidigt som utsikterna för efterfrågesidan ljusnar .
Denna utveckling i kombination med en allt mer
välbalanserad makroekonomisk politik och en ökad
tillförsikt om framtiden bör kunna innebära att pro
duktionstillväxten gradvis ökar till ungefär sin trend
mässiga nivå i år och till en bra bit över sin trendmäs
siga nivå nästa år .
I den nuvarande situationen bör tonvikten läggas på

två grundläggande politiska frågor, där framsteg på

båda fronter ömsesidigt förstärker varandra . Även om
sysselsättningen förväntas öka måttligt på kort sikt

finns det för det första ett behov av att höja den låga
sysselsättningsnivån inom gemenskapen och att avse
värt minska arbetslösheten, något som framhölls i
Dublinförklaringen om sysselsättning: " Sysselsätt
ningen-en utmaning ". För det andra krävs det ytter
ligare framsteg, trots de senaste årens tora steg i
riktning mot de mål som utgörs av prisstabilitet och
hållbara offentliga finanser . Detta medför också att
det går att uppnå och bibehålla en hög grad av
konvergens så att ett stort antal medlemsstater kom
mer att kunna delta i den ekonomiska och monetära

unionen ( EMU ) från och med den 1 januari 1999 .
Under de kommande kvartalen är det av avgörande
betydelse att undvika varje tvivel om att Maastricht
kritrierna skall tillämpas strikt och om att starten för
den gemensamma valutan sker 1999 , så att de euro
peiska medborgarna och företagen kan vara säkra på
att de möjligheter som EMU ger verkligen kommer
att tillvaratas och således främja tillväxt och syssel
sättning. Eftersom strävan efter sundare offentliga
finanser kommer att ge viktiga tillväxt- och sysselsätt
ningsfördelar på medellång sikt, ligger fortsatta
ansträngningar för att konsolidera budgeten i alla
medlemsstaters intresse .

Med den inre marknaden och EMU håller gemenska
pen på att bli ett av de mest betydande ekonomiska
områdena i världen . Den har en avsevärd potential att
på medellång till lång sikt åstadkomma tekniska
framsteg samt skapa arbete och välstånd . För att fullt
ut utnyttja denna potential och höja levnadsstandar
den måste gemenskapen successivt nå en hög syssel
sättningsnivå . Detta skulle även underlätta uppgiften
att på längre sikt garantera hållbara pensionssystem , i
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ett reformerat skick, vilka utgör en väsentlig del av
medlemsstaternas sociala skyddssystem .
Om en varaktig, hög icke-inflatorisk tillväxt, som
grundar sig på sunda offentliga finanser återupprät
tas, kommer detta att skapa en gynnsam miljö, både
ur politisk och sociel synvinkel, för att hantera
gemenskapens arbetslöshetsproblem.

Eftersom strukturella brister fortfarande begränsar
både tillväxten och den omfattning i vilken tillväxten
kan omsättas i ökad sysselsättning, är det emellertid
nödvändigt för de flesta medlemsstater att genomföra
strukturella reformer .

En hög sysselsättningsnivå kan endast uppnås om
produktionskapaciteten är tillräckligt stor. Den nuva
rande investeringskvoten verkar inte medge detta . Det
är därför väsentligt att de för närvarande gynnsamma
investeringsvillkoren i termer av hög lönsamhet och
låga räntor behålls . Dessutom bör förverkligandet av
de transeuropeiska transport-, energi- och kommuni
kationsnäten aktivt fullföljas, med befintliga finan
siella gemenskapsinstrument och Europeiska investe
ringsbanken ( EIB ) som huvudaktörer och med större
delaktighet från den privata sektorn. Investeringar i
humankapital , kunskaper och färdigheter kan även
bidra till att utveckla en starkare ekonomisk tillväxt,
vilket även understryks i kommissionens rapport " Eu
ropa som en ekonomisk enhet ".
Mot denna bakgrund uppmanas medlemsstaterna och
gemenskapen i enlighet med artikel 102a i fördraget
att föra en ekonomisk politik som syftar till att göra
väsentliga framsteg mot en hållbar och icke-inflatorisk
tillväxt som tar hänsyn till miljön och en hög nivå i
fråga om sysselsättning, vilka ingår i målen i artikel 2
i fördraget. Därför uppmanas de även att samordna
sin politik ( artiklarna 3a och 103 ) inom ramen för en
ökad integrering av sina ekonomier .

2 . En makroekonomisk politik som är inriktad på till
växt och stabilitet

Genom dessa riktlinjer bekräftas att det, för att en
varaktig investeringsunderbyggd tillväxt i produktion
och sysselsättning utan inflatoriska spänningar skall
kunna åstadkommas på medellång sikt, fortfarande
krävs en gemensam makroekonomisk strategi som
bygger vidare på följande tre faktorer, enligt 1996 års
riktlinjer :

Nr L 209/ 13

— Bestående ansträngningar för att stärka de offent
liga finanserna i de flesta medlemsstaterna ,
ansträngningar som är förenliga med de mål som
uppställs i deras konvergensprogram.

— En nominell löneutveckling som är förenlig med
målet om prisstabilitet, samtidigt som den reella
löneutvecklingen bör understiga produktivitetsök
ningen, så att lönsamheten för de sysselsättnings
skapande investeringarna stärks .
Ju mer den monetära politikens stabiliserande verkan

underlättas av lämpliga budgetåtgärder och lämplig
löneutveckling, desto mer kommer de monetära förut
sättningarna , som även innefattar växelkurser och
länga räntor, att underlätta tillväxt och sysselsätt
ning."
Vid behov kan hänsyn tas till rekommendationen om
nominell löneutveckling som kan beaktas mot bak
grund av den tidigare utvecklingen när det gäller
lönernas andel av det sammanlagda mervärdet.

När det gäller utsikterna på medellång sikt kommer
EMU att befästa den grundläggande förändring som
skett i den markoekonomiska politiken som gradvis
har uppnåtts inom gemenskapen och som arbetsmark
nadens parter och de ekonomiska aktörerna i full
omfattning måste beakta .
i ) En gemensam penning- och valutapolitik under en
oberoende europeisk centralbanks ansvar kommer
att ha prisstabilitet som sitt främsta mål, samtidigt
som den utan att åsidosätta detta mål kommer att

stödja den allmänna ekonomiska politiken i
gemenskapen för att bidra till att uppnå målen i
artikel 2 i fördraget.
ii ) Fördragets bestämmelser om politik som avser de
offentliga finanserna ( artiklarna 104-104c ) samt
stabilitets- och tillväxtpakten kommer att säker
ställa en sund och disciplinerad budgetpolitik . Det
följer av de rättsliga bestämmelserna att ansvaret
för budgetpolitiken kommer att ligga hos de suve
räna nationella regeringarna som kommer att
behöva samordna sin politik inom ramen för de
allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas och
gemenskapens ekonomiska politik .
iii ) När det gäller lönerna, vilka bestäms av självstän
diga parter på arbetsmarknaden enligt praxis i
varje enskilt land , kommer en stabilitetsinriktad
penning- och budgetpolitik och det förhållandet
att

växelkursvariationer

inom

euro-området

är

" En stabilitetsorienterad monetär politik som inte

omöjliga att förstärka både förutsättningarna för
och incitamenten till en adekvat utveckling. Incita

undergrävs av olämplig budget- och löneutveck

menten bör även förstärkas av en intensifierad

ling.

social dialog med alla berörda parter när detta är
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möjligt och i enlighet med rådande traditioner på
nationell nivå . En väl fungerande lönebildnings
process är en nödvändig förutsättning för hög
ekonomisk tillväxt och minskad arbetslöshet . På

gemenskapsnivå kommer kommissionen enligt
artikel 118b att fortsätta att utveckla den sociala

dialogen, särskilt i frågor som rör den markoeko
nomiska politiken, i syfte att bygga vidare på
samförståndet om strategin för den ekonomiska
politik som fastställs i riktlinjerna . Det bidrag till
den makroekonomiska ramen som parterna pä
den europeiska arbetsmarknaden gav Europeiska
rådet i Dublin är ett viktigt steg i rätt riktning och
bör uppmuntras .

Om samtliga delaktiga ekonomiska beslutsfattare i
samverkan använder denna nya ram kan detta bidra
till att skapa förutsättningar för en varaktig och hög
sysselsättningsskapande tillväxt i gemenskapen .

3 . Pris- och växelkursstabilitet
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därunder i nio medlemsstater ( Belgien, Danmark, Tys
kland , Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Öster
rike, Finland och Sverige ), på Irland och i Förenade
kungariket (') låg den på mellan 2 och 2,5% , och i
Spanien, Italien och Portugal på omkring 3% . Förut
satt att de goda inflationsresultat som nyligen upp
natts håller i sig i de tre sistnämnda länderna , kom
mer den genomsnittliga inflationen för det senaste
året att sjunka under de närmaste månaderna .
I Grekland har under de senaste åren avsevärda

framsteg gjorts när det gäller att bekämpa inflationen ,
men ännu kraftigare åtgärder krävs för att få ned
inflationen till de officiella inflationsmålen pä 4,5%
vid 1997 års utgång och under 3% vid 1998 års
utgång.

Växelkursstabilitet

I enlighet med artikel 109m skall varje medlemsstat
behandla sin valutapolitik som en fråga av gemensamt
intresse . Finland och Italien gick med i växelkursme
kanismen ( ERM ) hösten 1996 och en märkbar stabili

Prisstabilitet

Gemenskapen har gjort avsevärda framsteg mot pris
stabilitet och inflationskonvergens , vilket är en
väsentlig förutsättning bade för att uppnå varaktig
tillväxt pä medellång sikt och för att införa en gemen
sam valuta . Den genomsnittliga inflationen i gemen
skapen förväntas sjunka till 2,25% under 1997, vilket
är den lägsta siffran sedan gemenskapens början . Med
tanke pä EMU bör medlemsstaterna eftersträva pris
stabilitet och sikta mot en sådan nivå pä medellang
sikt .

I nästan alla medlemsstater var inflationen låg eller
sjönk betydligt i början av 1997 . I april 1997 hade
fjort medlemsstater en inflation (') pa 2% eller lägre .

Inflationen har de senaste månaderna sjunkit snabbt i

somliga medlemsstater ( särskilt Spanien, Italien och
Portugal ), men detta återspeglas ännu inte fullt ut i
deras genomsnittliga inflation för de senaste tolv
månaderna (-). I april 1997 lag den genomsnittliga
inflationen för det senaste året pä 2% eller

tet har noterats för ett övervägande flertal av ERMvalutorna . En sundare och mer trovärdig ekonomisk
politik, inklusive budgetpolitiken, har bidragit till en
lämpligare växelkursanpassning inom gemenskapen . I
detta sammanhang, och även med tanke pä deltagan
det i EMU, är det oundgängligen nödvändigt att
medlemsstaterna står fast vid - och när det är lämp
ligt intensifierar - sina åtaganden att föra en stabili
tetsinriktad makroekonomisk politik . För de länder
som för närvarande inte deltar i ERM skulle en sådan

politik även bidra till att skapa förutsättningar för att
göra ett sådant deltagande möjligt. En sund hantering
av den makroekonomiska politiken skapar förutsätt
ningar för stabila växelkurser och låga långfristiga
räntor inom gemenskapen och bidrar till ett stabilt
internationellt monetärt system .

4 . Sunda offentliga finanser
Inom gemenskapen som helhet minskade det faktiska
budgetunderskottet frän 5% av BNP år 1995 till
4,3% av BNP är 1996 . Långsam ekonomisk tillväxt
under 1996 försvårade budgetkonsolideringen och
dolde den underliggande förbättring som åstadkoms .
Till följd av de budgetåtgärder som har beslutats
under tiden fram till mitten av april 1997 är det
troligt att nettoupplaningen för den offentliga sektorn
i gemenskapen som helhet kommer att sjunka till
strax under 3% av BNP ar 1997 för att fortsätta att

sjunka till 2,5% av BNP ar 1998 .
(') Enligt der senaste harmoniserade månadsindexet för konsu
mentpriser ( HIKP ) jämfört med samma manad aret före .
( 2 ) Enligt det aritmetiska medelvärdet för de senaste harmonise
rade tolvmånadersindexen för konsumentpriser ( HIKP ) jäm
fört med detta aritmetiska medelvärde för de harmoniserade

tolvmanadersindexen för föregående period .

(') För Irland och Förenade kungariket grundar sig bedöm
ningen på kommissionens egna uppskattningar eftersom
dessa häda länder ännu inte har publicerat HIKP-uppgifter
pa ett sådant sätt att det går att beräkna dessa .
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I sina budgetar för '1997 har en stor majoritet av
medlemsstaterna vidtagit omfattande åtgärder för att
minska sina budgetunderskott till 3% av BNP eller
mindre . Det är av yttersta vikt att medlemsstaterna
strikt genomför dessa budgetar och omedelbart vidtar
korrigerande åtgärder om det uppstår avvikelser från
budgetmålen . När det gäller budgetarna för 1998
krävs i de flesta medlemsstater ytterligare åtgärder för
att minska underskotten så att de skall kunna uppnå
sina mål enligt konvergensprogrammet. Detta skulle
skapa det nödvändiga förtroendet för att budgetan
passningen blir varaktig, särskilt i de länder där
budgetunderskottet inte väntas bli klart under 3% av
BNP år 1997, om budgeten för 1997 innehöll tillfäl
liga åtgärder, eller om skuldsättningsgraden till BNP
inte sjunker tillräckligt och inte närmar sig referens

sjukvård, passiva arbetsmarknadsåtgärder och statligt
stöd . Om skattehöjningar är oundvikliga är det viktigt
att minimera de negativa effekterna på tillväxten och
sysselsättningen, och att se till att inflationstrycket
inte börjar stiga igen . För det andra , och i den
utsträckning som är möjlig utan att den nödvändiga
minskningen av budgetunderskotten äventyras, får de
offentliga utgiftsprioriteringarna gynna sådana pro
duktiva verksamheter som investeringar i infrastruk
tur, humankapital och aktiva arbetsmarknadsåtgär
der . För det tredje bör den i de flesta medlemsstater
önskvärda minskningen av trycket från skatter och
sociala avgifter genomföras på ett sådant sätt att
sunda offentliga finanser uppnås och upprätthålls .
Demografiska förändringar i medlemsstaterna kom
mer att utgöra en belastning på de offentliga utgif

värdet i tillfredsställande takt . Denna beslutsamhet
behövs inte enbart för att efterleva Maastrichtfördra

terna under de närmaste åren . Medlemsstaterna bör
därför se över den finansiella hållbarheten i sina

gets kriterier för de offentliga finanserna , utan även
för att göra ytterligare framsteg i syfte att på medel
lång sikt uppnå målet om offentliga finanser som är
nära balans eller visar överskott i enlighet med stabili
tets- och tillväxtpakten för att därigenom säkerställa
en markoekonomisk politik som är inriktad på till

system för socialförsäkring och offentliga pensioner
och i rätt tid genomföra reformer.

växt och stabilitet .

Med tanke på sambandet mellan skattepolitiken å ena
sidan och den inre marknaden, EMU och kampen
mot arbetslösheten å andra sidan skulle medlemssta

Budgetanpassningsprogrammen måste vara trovärdiga
och varaktiga . Konsekvenserna av anpassningen bör
fördelas rättvist . För att vara trovärdiga måste pro

grammen medge insyn . Insynen kräver att gemensamt
överenskomna redovisningsregler och ekonomiska
principer strikt tillämpas . Dessutom bör de underlig
gande ekonomiska antagandena klart framgå av årliga
budgetar och budgetprognoser på medellång sikt. För
att åtgärderna för att minska underskotten skall vara
varaktiga är det väsentligt att de ingår som en del i en
klart angiven strategi på medellång sikt, som inklude
rar nödvändiga strukturella reformer enligt konver
gensprogrammen och , från och med början av etapp
3 , i stabilitets- eller konvergensprogrammen . Dessa
program bör noggrant övervakas på gemenskaps
nivå .

För att de ekonomiska vinsterna av budgetkonsolide

ringen skall kunna förverkligas är kvaliteten på de
åtgärder som vidtas avgörande. I detta hänseende
bekräftas genom dessa riktlinjer de allmänna principer
som har angetts i tidigare riktlinjer . För det första bör

terna ha mycket att vinna på ett ökat samarbete pä
skatteområdet. Skadlig konkurrens mellan olika med
lemsstaters skattesystem bör undvikas . I detta sam
manhang uppmanas medlemsstaterna att bland andra
alternativ undersöka möjligheten att upprätta en upp
förandekodex, i vilken politiskt bindande principer
för rättvis skattekonkurrens skulle anges .

När det gäller enskilda medlemsstater har fem stycken
Danmark , Irland, Luxemburg, Nederländerna och
Finland redan år 1996 innehållit referensvärdet pä
3% . I Danmark förväntas saldot för den offentliga
sektorns finanser bli positivt i år, och det är viktigt
att detta resultat befästs över hela konjunkturcykeln
och att kvoten mellan offentlig skuld och BNP hälls
på en stadigt nedåtgående kurs . Irland bör dra fördel
av den nuvarande starka tillväxtfasen för att intensi

fiera ansträngningarna att hålla tillbaka de offentliga
utgifterna och därigenom göra ytterligare framsteg i
riktning mot balanserade offentliga finanser . Det är
viktigt att Nederländerna och Finland fortsätter att
föra en stram utgiftspolitik och länderna bör lägga
särskild vikt vid de sociale transfereringarna , vilket
ger möjlighet att ytterligare minska lönebikostna
derna, inkomstskatterna och andra sysselsättnings
hämmande skatter .

i de flesta medlemsstater större vikt läggas pä utgifts

begränsningar i stället för ytterligare ökningar av det
totala skattetrycket och vid behov bör hänsyn tas till
förhållandena mellan socialförsäkringssystemet och

l Belgien förväntas budgetunderskottet för år 1997

skattesystemet. I dessa medlemsstater bör insatserna
inriktas pä strukturella åtgärder för att åstadkomma
en bättre kontroll av utgifterna för offentlig konsum
tion, offentliga avsättningar till pensioner, hälso- och

bli 3% av BNP eller därunder . Med den nuvarande

politiken är det troligt att underskottet kommer att
minska ytterligare år 1998 . Den belgiska regeringen
bör fortsätta budgetkonsolideringen genom att strikt
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följa sitt nya konvergensprogram . Särskild uppmärk
samhet bör ägnas åt att säkerställa sunda räkenskaper
för socialförsäkringssystemet, varvid det är av central
betydelse att effektiva mekanismer för en bättre kon
troll av utgifterna för hälso- och sjukvård införs och
att reformeringen av pensionssystemet fortsätter .

I Tyskland förväntas budgetunderskottet för år 1997
bli 3% av BNP eller därunder . Med den nuvarande

politiken är det troligt att underskottet år 1998
kommer att minska ytterligare något. Den tyska rege
ringen har gjort ett klart åtagande att vidta alla
nödvändiga åtgärder för att innehålla referensvärdet
pä 3% är 1997, och den bör göra vad som krävs för
att bryta den uppåtgående trenden för kvoten mellan
offentlig skuld och BNP . Budgetkonsolideringsakten
bör hållas är 1998 i enlighet med det nya konvergens
programmet. Den fortsatta budgetkonsolideringen bör
inriktas på att ytterligare minska de offentliga utgif
ternas andel av ekonomin inbegripet reformer av
skattesystemet och socialförsäkringssystemet. Detta
skulle kunna leda till lättnader i skatte- och bidrags
bördan utan att äventyra ett strikt uppfyllande av
budgetmålen i det nya konvergensprogrammet.
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enträget att vidta alla nödvändiga åtgärder för att
säkerställa att detta mål nås . För att uppnå en sänk
ning av den offentliga skulden till under 3% år 1998
och de följande åren är det viktigt att i full omfatt
ning genomföra det nyligen godkända konvergenspro
grammet. Den italienska regeringen bör, för att und
vika underskott och för att främja en snabbare sänk
ning av den offentliga skuldkvoten, betrakta de mål
som ställs upp i programmet som tak . I 1998 års
budget bör åtgärder som har en stadigvarande effekt
på minskningen av underskottet, inklusive strukturella
åtgärder, ges en framträdande plats , eftersom de
också kommer att få en gynnsam effekt på hela det
ekonomiska systemets effektivitet. En reform av väl
färdsstaten och det italienska skattesystemet är av
avgörande betydelse .

I Österrike förväntas budgetunderskottet för år 1997
bli 3% av BNP eller därunder . Med den nuvarande

politiken är det troligt att underskottet kommer att
minska ytterligare något är 1998 . Den österrikiska
regeringen uppmanas enträget att vidta alla nödvän
diga åtgärder för att nå sitt budgetunderskottsmål på
3% av BNP år 1997 samt att säkerställa budgetkon
solideringsåtgärdernas varaktighet under kommande
år genom att inrätta ett program för löpande och , vid
behov, förstärkta strukturanpassningar .

I Spanien förväntas budgetunderskottet för år 1997
bli 3% av BNP eller därunder . Med den nuvarande

politiken är det troligt att underskottet kommer att
minska ytterligare något under 1998 . I sin budget för
1998 bör de spanska myndigheterna, som helt står
bakom målet att nå ett underskott på 3% av BNP
under 1997, sträva efter ytterligare budgetkonsolide
ring i enlighet med det nya konvergensprogrammet.
Det är viktigt att Spanien fortsätter att genomföra
strukturåtgärder i syfte att minska underskottet, sär
skilt när det gäller att tygla de löpande utgifterna och
förbättra effektiviteten i budgetstyrningen .

I Frankrike förväntas budgetunderskottet för år 1997

I Portugal förväntas budgetunderskottet för år 1997
bli 3% av BNP eller därunder. De portugisiska myn
digheterna, som är fast beslutna att nå underskotts
målet på 2,9% av BNP år 1997, bör i sin budget för
1998 fortsätta den budgetkonsolidering som anges i
det nya konvergensprogrammet. Med den nuvarande
politiken är det troligt att underskottet kommer att
minska ytterligare något år 1998 . Den nya strategiska
överenskommelsen mellan regeringen och arbetsmark
nadens parter bör efterlevas strikt, så att betydande
framsteg kan göras när det gäller att reformera den
offentliga förvaltningen och systemen för social trygg
het och beskattning .

bli 3% av BNP eller därunder . Med den nuvarande

politiken är det möjligt att underskottet inte kommer
att minska märkbart år 1998 . Det är viktigt att skapa
ett hållbart underlag för budgetkonsolideringen på
medellång sikt genom att fullt ut genomföra det
nyligen godkända konvergensprogrammet. Framför
allt är det nödvändigt att utgifterna för hälso- och
sjukvård hälls nere och att balans uppnås i räkenska
perna för socialförsäkringssystemet, samt att eventu
ella ytterligare skattesänkningar, som i sig stimulerar
tillväxt och sysselsättning, inte tillåts sänka takten på
minskningen av underskottet.

I Italien förväntas budgetunderskottet, tack vare de
nya åtgärder som genomfördes i mars , bli 3% av BNP
år 1997. De italienska myndigheterna uppmanas

I Sverige förväntas budgetunderskottet för år 1997 bli
mindre än 3% av BNP . Med den nuvarande politiken
är det troligt att underskottet kommer att fortsätta att
minska betydligt år 1998 . Sverige bör fortsätta att
genomföra konvergensprogrammet, som medför för
bättrade offentliga finanser, och följa upp program
met regelbundet .

I Förenade kungariket förväntas budgetunderskottet
för år 1997 bli 3% av BNP eller därunder . Enligt den
förra regeringens prognoser beräknas underskottet
minska ytterligare något år 1998 . Den nya regeringen
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rekommenderas att upprätta en effektiv ram för en
varaktig skattekonsolidering .

När det gäller Grekland, där aviserade åtgärder för
väntas leda till en ytterligare minskning av det offent
liga budgetunderskottet år 1997, krävs varaktiga

åtgärder på ett stort antal områden för att uppnå
konvergensprogrammets mål, däribland intensifierade
ansträngningar för att öka beskattningsunderlaget,
förbättra effektiviteten i skatteförvaltningen och upp
bördssystemet, tygla de offentliga utgifterna samt gå
vidare med och udvidga privatiseringsplanerna . Un
derskottet förväntas minska ytterligare år 1998 .

På samma sätt som medlemsstaterna är även gemen
skapen åland att fortsätta att iaktta sträng budgetdi
sciplin. En sträng budgetdisciplin måste tillämpas på
alla delar av budgetplanen samtidigt som det interin
stitutionella avtalet om budgetdisciplin och förbättrat
budgetförfarande skall följas .
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ringen är att medlemsstaternas varumarknader nu

allmänt sett i stor utsträckning är integrerade medan
tjänstemarknaderna är mindre integrerade, även om
situationen har förbättrats betydligt sedan program
met för den inre marknaden inleddes. Det är uppen
bart att en del problem kvarstår. Tjänestesektorn,
särskilt inom försäkrings-, bank- och byggbranschen,
bör ägnas mer uppmärksamhet, i synnerhet när det
gäller behovet av att i full omfattning genomföra
lagstiftningen om den inre marknaden . Dessutom bör

medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att
förbättra den offentliga tjänstesektorns effektivitet.

Varumarknader som är knutna till offentlig upphand
ling fortsätter att undgå full konkurrens, och andra
marknader fortsätter att i alltför stor utsträckning
regleras av medlemsstaterna . Resultatet blir högre
priser för konsumenterna . Statligt stöd fortsätter att
snedvrida marknaderna och hämma konkurrensen

utan några tecken på förbättring. Produktstandarder,
särskilt när det gäller " ömsesidigt erkännande ", är ett
annat område där framstegen har skett alltför lång
samt. Affärsklimatet för de små och medelstora före

5 . Bättre fungerande varu- och tjänstemarknader

För att säkerställa och främja EG:s konkurrenskraft,
sysselsättning oth levnadsstandard i en värld med fri
handel och ständiga tekniska förändringar är det
viktigt att medlemsstaterna och gemenskapen, i enlig
het med de allmänna riktlinjerna för medlemsstater
nas och gemenskapens ekonomiska politik, intensifie
rar sina ansträngningar för att modernisera sina
varu-, tjänste- och arbetsmarknader. För att öka med
lemsstaternas möjligheter att anpassa sina ekonomier
till ändrade förhållanden och öka tillväxtpotentialen
är det också nödvändigt att främja innovtion, forsk
ning och utveckling samt att förbättra utbildningssys
temen. För att effektivisera miljöpolitiken och där
igenom bidra till en ekonomiskt och miljömässigt
hållbar utveckling bör marknadsbaserade instrument
användas i större utsträckning, både på nationell nivå
och - om övergripande åtgärder synes nödvändiga på gemenskapsnivå .

Som en del i strategin för att främja tillväxt och
sysselsättning, och samtidigt uppnå prisstabilitet, är
det viktigt att varu- och tjänstemarknadernas funk
tion förbättras, att konkurrensen stimuleras, att inno
vation och nyskapande främjas och att en effektiv
prissättning säkerställs . Detta var den egentliga grun
den för programmet för den inre marknaden, vars
betydelse tydligt framhölls i kommissionens nyligen
genomförda utvärdering ( ! ). Slutsatsen av utvärde
(') Se kommissionens medelande " Den inre marknadens följder
och effektivitet " ( KOM(96 ) 520 , oktober 1996 ) och " Econo
mic Evaluation of the Internal Märket " ( European Economy,
Reports and Studies , No . 4 , 1996 ).

tagen bör förbättras . Dessa företag bör snabbare och
enklare få tillgång till information, och åtgärder bör
vidtas för att rationalisera bestämmelserna ( SLIM
initiativet ).

En bättre fungerande inre marknad kommer att
gynna konkurrensen och effektiviteten på varu- och
tjänstemarknaderna, och det krävs därför att ett star
kare engagemang från medlemsstaternas sida att i )
genomföra den befintliga lagstiftningen fullt ut och se
till att den följs, särskilt inom telekommunikations
sektorn, ii ) ytterligare förbättra lagstiftningen inom
sådana områden som beskattning och bolagsrätt, iii )
fullborda liberaliseringen av energimarknaderna inom
ramen för gällande direktiv och direktiv om vilka
förhandlingar pågår, iv) minska överregleringen och
se över eller avskaffa nationella marknadsfragmentari
serande åtgärder, samt v ) undvika att använda statligt
stöd som ett medel att skjuta upp viktiga omstruktu
reringar. I kommissionens handlingsplan för den inre
marknaden föreslås ett antal konkreta åtgärder för att
återge den inre marknaden dess dynamik, och dessa
bör vara genomförda före den 1 januari 1999 .

Gemenskapen bör ytterligare reformera sin politik i
enlighet med kravet i artikel 102a i fördraget att
medlemsstaterna och gemenskapen skall handla i
överensstämmelse med principen om öppen mark
nadsekonomi med fri konkurrens som främjar en
effektiv resursfördelning och i enlighet med princi
perna i artikel 3a .
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ii ) Sänka lönebikostnaderna samt inkomstskatterna ,

vilket ger största möjliga antal arbetstillfällen.
iii ) Reformera systemen för beskattning och socialför
säkring, vilket bör kopplas till förbättringar av

Ett antal medlemsstaters positiva erfarenheter gör det
möjligt att dra några viktiga politiska slutsatser både
när det gäller reformernas innehålh och genomföran
det av dem . För det första måste strukturreformer

vara övergripande - i motsats till begränsade eller
tillfälliga åtgärder - så att den komplicerade frågan
om incitament när det gäller att skapa eller ta arbete
hanteras på ett konsekvent sätt. Ett sådant tillväga
gångssätt gör det möjligt att utnyttja politikens kom
plementaritet, vilket ökar reformernas totala effektivi
tet och minskar risken för en omkastning av politiken
genom att reformerna lättare kan accepteras socielt
och politiskt. För det andra kan införandet av system
för övervakning av refomernas påverkan på arbets
marknaden och sysselsättningen göra det lättare att
bedöma deras effektivitet och avgöra vilka eventuella
omprioriteringar eller förändringar i genomförandet
som behövs . Följaktligen behöver de fleråriga syssel
sättningsprogrammen inriktas mer på samspelet mel
lan riktlinjerna och särskilda arbetsmarknadsåtgärder,
medan de gemensamma sysselsättningsrapporterna,
som övervakar tillämpningen, särskilt behöver ägnas
åt att identifiera god praxis i medlemsstaternas poli

arbetsmarknadernas funktion .

iv ) Skapa nya sätt att organisera arbetet, bl . a. genom
att införa flexiblare arbetstider, skräddarsydda
efter företagens och de anställdas specifika behov,
använda frivilligt deltidsarbete i större utsträck
ning och uppmuntra lokala sysselsättningsinitia
tiv.

v ) Anpassa utbildningssystemet i dess helhet inbegri
pet yrkesutbildning både med hänsyn till markna
dens behov och till målet att öka humankapitalet,
för att på så sätt gynna ekonomins tillväxtpoten
tial . Framför allt bör målsättningen vara att för
bättra utsikterna för de arbetslösa att få anställ

ning, särskilt när det gäller lågutbildad arbetskraft
utan erfarenhet, samt att minska den bristande

överensstämmelsen mellan utbud och efterfrågan
på arbetsmarknaden genom bättre utbildning som
är anpassad till arbetsmarkndens föränderliga
behov .

tik .

Under senare år har ett stort antal åtgärder för att
förbättra arbetsmarknadens effektivitet vidtagits på
nationell nivå , och viktiga reformer diskuteras för
närvarande i flera medlemsstater. Denna process bör
fortsätta och om det krävs intensifieras. Utmaningen
består i detta sammanhang i att förena bibehållandet

Dessutom måste dessa reformer understödjas av en
starkare sysselsättningsorientering också på andra
politiska områden . Särskilt bör åtgärder som genom
förs med hjälp av stöd från gemenskapens struktur
fonder passa in i medlemsstaternas övergripande sys
selsättningsstrategier och fleråriga sysselsättningspro
gram .

av ett sammanhållet samhälle med behovet av att

skapa nya arbetstillfällen. Följande åtgärder bör prio
riteras :

i ) Främja en högre sysselsättningstillväxt genom en
lämplig löneutveckling och en lönesättning som
bättre tar hänsyn till skillnader i kvalifikationer
och skillnader mellan regioner. Detta är en viktig
uppgift för arbetsmarknadens parter.

Utfärdad i Bryssel den 7 juli 1997.

På rådets vägnar
J. C. JUNCKER

Ordförande

