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EKONOMISK STYRNING

Med ekonomisk styrning avses ett system av institutioner och förfaranden som har inrättats för
att uppnå unionens mål på det ekonomiska området, nämligen samordning av den ekonomiska
politiken för främjandet av ekonomiska och sociala framsteg för EU och dess medborgare.
Den finansiella, finanspolitiska och ekonomiska krisen, som började 2008, visade att EU
behövde en effektivare modell för ekonomisk styrning än den ekonomiska och finanspolitiska
samordning som tillämpats fram till dess. Utvecklingen på området ekonomisk styrning
innefattar förstärkt samordning och övervakning av både finanspolitik och makroekonomisk
politik, och inrättandet av en ram för förvaltningen av finansiella kriser.

RÄTTSLIG GRUND

— Artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

— Artiklarna 2–5, 119–144 och 282–284 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
(EUF-fördraget).

— Protokollen till EUF-fördraget: Protokoll nr 12 om förfarandet vid alltför stora underskott,
protokoll nr 13 om konvergenskriterier och protokoll nr 14 om Eurogruppen.

MÅL

A. Bestämmelserna i fördraget
I EU-fördragets ingress står det att medlemsstaterna ”har föresatt sig att stärka och uppnå en
konvergens mellan ekonomierna i sina länder samt att upprätta en ekonomisk och monetär
union”.
I artikel 3 i EU-fördraget anges att ”unionen ska verka för en hållbar utveckling i Europa som
bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet, på en social marknadsekonomi
med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas”.
Artiklarna 2, 5 och 119 i EUF-fördraget utgör grunden för den ekonomiska samordningen: I
dessa åläggs medlemsstaterna att se sin ekonomiska politik som en gemensam angelägenhet
och nära samordna den. Områdena och formerna för samordningen beskrivs i artikel 121 –
som fastställer förfarandet i samband med både de allmänna (allmänna riktlinjerna för den
ekonomiska politiken) och landspecifika policyrekommendationerna – och artikel 126 – som
fastställer det förfarande som ska följas vid alltför stora offentliga underskott (se faktablad
4.2.1).
I artiklarna 136-138 fastställs särskilda bestämmelser för de medlemsstater som har euron
som valuta. Bestämmelserna föreskriver att medlemsstaterna ska skärpa sin samordning och
övervakning av budgetdisciplinen och den ekonomiska politiken.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_4.2.1.pdf
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I avdelning IX om sysselsättning fastställs även krav på att sysselsättningspolitiken ska
samordnas och vara förenlig med den ekonomiska politiken i enlighet med de allmänna
riktlinjerna (artikel 146) (se faktablad 5.10.3).
B. Områden som är föremål för ekonomisk styrning
Den finansiella, finanspolitiska och ekonomiska krisen, som började 2008, har visat att
finansiella, finanspolitiska och makroekonomiska obalanser är starkt kopplade till varandra
– inte bara inom nationsgränserna, utan även på EU-nivå – och detta stämmer ännu
mer på länderna i euroområdet. Systemet för förstärkt ekonomisk styrning, som inrättades
2011 och fortfarande håller på att vidareutvecklas, hänför sig därför till flera ekonomiska
områden, inklusive finanspolitik, makroekonomiska aspekter, krishantering och makrofinansiell
övervakning och investeringar.

RESULTAT

A. Ekonomisk samordning fram till 2011
Fram till 2011 grundades samordningen av den ekonomiska politiken huvudsakligen på
samförstånd utan rättsligt bindande regler, utom när det gäller ramverket för finanspolitiken
som definieras enligt stabilitets- och tillväxtpakten (se faktablad 4.2.1). Den ekonomiska
samordningens tillämpningsområde var brett och olika samarbetsformer kunde införas beroende
på i vilken grad det berörda samarbetsavtalet var bindande:
— Samarbete genom informationsutbyte, t.ex. den makroekonomiska dialogen som

fastställdes vid Europeiska rådets möte i Köln 1999.

— Samordning som ett krishanteringsinstrument, t.ex. inrättandet av den europeiska
finansiella stabiliseringsmekanismen i maj 2010.

— Den öppna samordningsmetoden, som innebar att medlemsstaterna fastställde
gemensamma mål men själva bestämde hur de skulle uppnås (t.ex. Lissabonstrategin
som inrättades i mars 2000 – de europeiska ledarna uppmanade medlemsstaterna att sätta
riktmärken, identifiera bästa praxis samt genomföra relevanta åtgärder).

— Delegering av ett politikområde, dvs. att hela ansvaret för ett politikområde kunde
delegeras till en enda institution (t.ex. monetär politik (se faktablad 4.1.3) och
konkurrenspolitik (se faktablad 3.2.1), som delegerades till Europeiska centralbanken
(ECB) respektive kommissionen).

B. Ekonomisk styrning sedan 2011
Krisen visade på grundläggande problem och ohållbara trender i många EU-länder, och det
blev tydligt att EU:s ekonomier i hög grad är beroende av varandra. Bättre samordning av
den ekonomiska politiken i EU ansågs vara nödvändig för att kunna bemöta problemen och
främja tillväxt och sysselsättning i framtiden. EU:s system av organ och förfaranden för
ekonomisk samordning sågs därför över och förstärktes 2011 (med antagandet av ”sexpacket”),
2012 (med förslag om ”bankunionen” och inrättandet av europeiska stabiliseringsmekanismen
(ESM)), 2013 (med antagandet av ”tvåpacket”), 2014 (med inrättandet av den gemensamma
tillsynsmekanismen (SSM) och den gemensamma resolutionsmekanismen (SRM)) och 2015
(med inrättandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.10.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_4.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_3.2.1.pdf
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1. Stärkt ekonomisk övervakning och övervakning av de offentliga finanserna, och
samordning av dessa inom ramen för den europeiska planeringsterminen
Förstärkt ekonomisk styrning omfattar följande: En ny samordnad arbetsmetod – den
europeiska planeringsterminen – i syfte att diskutera och samordna ekonomiska och finansiella
prioriteringar, strängare EU-övervakning av finanspolitiken som en del av stabilitets- och
tillväxtpakten (se faktablad 4.2.1), nya instrument i syfte att hantera makroekonomiska
obalanser (se faktablad 4.2.2) och nya instrument för att hjälpa medlemsstater som befinner sig
i finansiellt nödläge (se faktablad 4.2.3).
Den europeiska planeringsterminen är en sexmånadersperiod varje år under vilken
medlemsstaternas finanspolitiska, makroekonomiska och strukturella politik samordnas för
att medlemsstaterna ska kunna beakta EU-överväganden i ett tidigt skede i de nationella
budgetprocesserna och i andra aspekter av den ekonomiska politiken. Målet är att se till att all
politik analyseras och bedöms tillsammans och att politikområden som tidigare inte systematiskt
var föremål för ekonomisk övervakning, t.ex. makroekonomisk obalans och finansfrågor,
inkluderas. De viktigaste stegen i den europeiska planeringsterminen är följande:
— I slutet av hösten lägger Europeiska kommissionen fram den årliga tillväxtöversikten, som

innehåller det som av kommissionen anses vara EU:s prioriteringar för det kommande året,
i termer av ekonomisk politik och finans- och sysselsättningspolitik samt andra reformer
som behövs för att främja tillväxt och sysselsättning. Kommission föreslår särskilda
rekommendationer för euroområdet som helhet, och dessa diskuteras därefter av rådet
och godkänns av Europeiska rådets vårmöte. Kommissionen offentliggör också rapporten
om varningsmekanismen, i vilken man räknar upp de medlemsstater som har potentiella
makroekonomiska obalanser.

— I april lämnar medlemsstaterna in sina planer för sunda offentliga finanser (stabilitets-
eller konvergensprogram) samt för reformer och åtgärder för en utveckling mot smart
och hållbar tillväxt för alla (nationella reformprogram). I och med att dessa två dokument
lämnas in samtidigt kan man beakta komplementariteten och spridningseffekterna mellan
finanspolitiken och den strukturella politiken.

— I maj utvärderar kommissionen de nationella reformprogrammen och stabilitets- eller
konvergensprogrammen samt de framsteg som medlemsstaterna har gjort för att uppnå
målen i Europa 2020-strategin och korrigera makroekonomiska obalanser. Kommission
föreslår utifrån dessa utvärderingar landspecifika rekommendationer, som sedan diskuteras
i de olika rådskonstellationerna.

— I juni/juli godkänner Europeiska rådet de landspecifika rekommendationerna, som
officiellt antas av rådet i juli och därmed avslutas den europeiska planeringsterminens
årscykel på EU-nivå.

Den första europeiska planeringsterminen genomfördes 2011. Gemensamma diskussioner
på EU-nivå om finanspolitik, makroekonomiska obalanser, finanssektorsfrågor och
tillväxtfrämjande strukturreformer äger rum under den europeiska planeringsterminen och
innan regeringarna upprättar sina utkast till budgetplaner för det kommande året och inlämnar
dem för nationell parlamentarisk debatt under den andra halvan av året (den ”nationella
planeringsterminen”). Innan budgetarna slutförs lämnar euroområdets medlemsstater sina utkast
till budgetplaner till kommissionen, som ger sin ståndpunkt, och till Eurogruppen, som bedömer
dem.
2. För att åtgärda problemen inom finanssektorn har EU fastställt nya regler och inrättat
europeiska tillsynsmyndigheter för att förebygga kriser och se till att de finansiella aktörerna

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_4.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_4.2.3.pdf
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är tillräckligt reglerade och övervakade. Dessa myndigheter inkluderades nyligen i den mer
fullständiga bankunionen (se faktablad 4.2.4).
C. Aktörer
Europeiska rådet fastställer samordnade politiska prioriteringar och utfärdar riktlinjer på högsta
nivå. Rådet antar rekommendationer och beslut på kommissionens förslag. Kommissionen
är ansvarig för att utarbeta rekommendationer och beslut samt för att bedöma hur dessa
genomförs. Medlemsstaterna ansvarar för nationell rapportering, informationsutbyte och
genomförandet av de rekommendationer och beslut som rådet antagit. Eurogruppen (som
omfattar finansministrarna i de medlemsstater som har infört euron som valuta) diskuterar frågor
relaterade till Ekonomiska och monetära unionen (EMU), vanligen före Ekofinrådets möten,
och styr ESM. ECB deltar i Eurogruppens diskussioner om frågor som hänför sig till penning-
eller valutapolitiken. Ekonomiska och finansiella kommittén utfärdar yttranden och förbereder
rådets arbete, och det gör även kommittén för ekonomisk politik och Eurogruppens arbetsgrupp.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande är parlamentet nu en medlagstiftare när det gäller
att anta bestämmelser för multilateral övervakning (artikel 121.6 i EUF-fördraget).
Den ekonomiska dialogen upprättades genom rättsakter som rör ekonomisk styrning. För att
stärka dialogen mellan unionens institutioner, särskilt parlamentet, rådet och kommissionen, och
för att säkerställa ökad transparens och ansvars- och redovisningsskyldighet, får parlamentets
ansvariga utskott bjuda in rådets ordförande, kommissionen och Europeiska rådets ordförande
eller Eurogruppens ordförande att diskutera sina respektive beslut eller redogöra för sin
verksamhet inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Inom ramen för denna dialog
får parlamentet också erbjuda en medlemsstat som är föremål för rådets beslut enligt förfarandet
vid alltför stora underskott eller förfarandet vid alltför stora obalanser att delta i en diskussion.
Inom ramen för den europeiska planeringsterminen yttrar sig parlamentet i särskilda resolutioner
över den årliga tillväxtöversikten, och man beaktar även bidragen från det sammanträde
om den europeiska planeringsterminen som hållits med de nationella parlamenten under
parlamentsveckan i början av året. I slutet av hösten yttrar sig parlamentet över den pågående
europeiska planeringsterminen (inbegripet om de landspecifika rekommendationer som antagits
av rådet), med beaktande av resultaten från det gemensamma sammanträdet med ordförandena
för de nationella parlamentens behöriga utskott.
Parlamentet främjar nationella parlaments deltagande genom årliga möten med ledamöter från
deras ansvariga utskott. I linje med de rättsliga och politiska arrangemangen i varje medlemsstat
bör de nationella parlamenten dessutom bli vederbörligen involverade i den europeiska
planeringsterminen och i utarbetandet av stabilitetsprogrammen, konvergensprogrammen och
de nationella reformprogrammen i syfte att öka transparensen och egenansvaret samt ansvars-
och redovisningsskyldigheten när det gäller de beslut som fattas.
Alice Zoppè
07/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_4.2.4.pdf
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