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Alternativt förslag till resolution (artikel 170.4 i arbetsordningen) som ersätter ett 
förslag till resolution som inte avser lagstiftning A8-0190/2015 

Europaparlamentets resolution om översynen av ramen för ekonomisk styrning: 
lägesbeskrivning och utmaningar 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 472/2013 av den 
21 maj 2013 om förstärkning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av 
de offentliga finanserna i medlemsstater i euroområdet som har eller hotas av allvarliga 
problem i fråga om sin finansiella stabilitet1, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 473/2013 av den 
21 maj 2013 om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast 
till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott 
i medlemsstater i euroområdet2, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1173/2011 av den 
16 november 2011 om effektiv övervakning av de offentliga finanserna i euroområdet3, 

– med beaktande av rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på 
medlemsstaternas budgetramverk4, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1174/2011 av den 
16 november 2011 om verkställighetsåtgärder för att korrigera alltför stora 
makroekonomiska obalanser i euroområdet5, 

                                                 
1 EUT L 140, 27.5.2013, s. 1. 
2 EUT L 140, 27.5.2013, s. 11. 
3 EUT L 306, 23.11.2011, s. 1. 
4 EUT L 306, 23.11.2011, s. 41. 
5 EUT L 306, 23.11.2011, s. 8. 
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1175/2011 av den 
16 november 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av 
övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av 
den ekonomiska politiken1, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 av den 
16 november 2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser2, 

– med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1177/2011 av den 8 november 2011 om 
ändring av förordning (EG) nr 1467/97 om påskyndande och förtydligande av 
tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott3, 

–  med beaktande av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen 
(ESM),  

– med beaktande av fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska 
och monetära unionen,  

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2014 om undersökningen av trojkans 
(ECB, kommissionen och IMF) roll och verksamhet med avseende på programländerna 
i euroområdet4, 

– med beaktande av sin resolution av den 12 december 2013 om konstitutionella problem 
med flernivåstyrning i Europeiska unionen5, 

– med beaktande av sin resolution av den 1 december 2011 om den europeiska 
planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken6,  

– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2011 om den finansiella, ekonomiska och 
sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ7, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 november 2014 Bedömning av 

den ekonomiska styrningen – Rapport om tillämpningen av förordningarna (EU) nr 

1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 och 473/2013, 
(COM(2014)0905), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 januari 2015 Att på bästa sätt 

utnyttja flexibiliteten inom stabilitets- och tillväxtpaktens befintliga regler 
(COM(2015)0012), 

– med beaktande av kommissionens sjätte lägesrapport av den 23 juli 2014 om 
ekonomisk, social och territoriell sammanhållning (COM(2014)0473), 

                                                 
1 EUT L 306, 23.11.2011, s. 12. 
2 EUT L 306, 23.11.2011, s. 25. 
3 EUT L 306, 23.11.2011, s. 33. 
4 Antagna texter, P7_TA(2014)0239. 
5 Antagna texter, P7_TA(2013)0598. 
6 EUT C 165 E, 11.6.2013, s. 24. 
7 EUT C 33 E, 5.2.2013, s. 140. 
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– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möten i juni och 
december 2014, 

– med beaktande av slutsatserna från toppmötet om euron i oktober 2014, 

– med beaktande av den årliga tillväxtundersökningen för 2015 (COM(2014)0902), 

– med beaktande av ECB:s pressmeddelande av den 22 januari 2015 om ett utökat 
program för köp av tillgångar, 

– med beaktande av ECB:s dokument nr 157 från november 2014 The identification of 

fiscal and macroeconomic imbalances – unexploited synergies under the strengthened 

EU governance framework, 

– med beaktande av IMF:s arbetsdokument nr 15/95 från maj 2015 The Macroeconomic 

Effects of Public Investment: Evidence from Advanced Economies, 

– med beaktande av policydokumentet från CPB Netherlands Bureau for Economic 
Policy Analysis från juli 2014 Structural budget balance: a love at first sight turned 

sour, 

– med beaktande av OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) 
rapport från 2012 Implicit Guarantees for Bank Debt: Where Do We Stand?, 

– med beaktande av OECD:s arbetsdokument nr 977 av den 6 juli 2012 Implications of 

output gap uncertainty in times of crisis, 

– med beaktande av OECD:s arbetsdokument nr 163 av den 9 december 2014 om sociala 
frågor, sysselsättning och migration Trends in income inequality and its impact on 

economic growth, 

– med beaktande av rådets slutsatser om den sjätte lägesrapporten om ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning: Investering för tillväxt och sysselsättning, som antogs 
av rådet (allmänna frågor – sammanhållningspolitik) den 19 november 2014, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och 
yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd och utskottet för konstitutionella frågor 
(A8-0190/2015), 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Enligt kommissionens vårprognos förväntas arbetslösheten förbli oacceptabelt hög 
under 2015 och 2016 i hela EU och euroområdet, över 11 procent respektive nästan 
10 procent. 

B. Stora skillnader kvarstår mellan medlemsstaterna, även efter trojkans ingripande, med 
BNP-tillväxtprognoser för 2015 som varierar mellan -0,5 procent i Cypern och 
+3,6 procent i Irland. 
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C. Enligt kommissionens vårprognos förblir investeringarna i euroområdet dämpade och 
förväntas stiga med en otillräcklig 1,7 procent. 

D. Den europeiska investeringsplanen på 21 miljarder euro, som syftar till att mobilisera 
315 miljarder euro i nya investeringar under de närmaste tre åren, är baserad på de 
tvivelaktiga antagandena om en hävstångseffekt på 15 och en förmåga att locka privata 
investeringar till högriskprojekt. 

E. Ett kvantitativt lättnadsprogram värt cirka 1,1 biljon euro har lanserats av ECB för att 
hantera risken för ihållande låg inflation och blåsa nytt liv i den reala ekonomin. De 19 
nationella centralbankerna kommer att köpa statsobligationer i sina egna medlemsstater 
och bära den relativa risken. Riskdelningssystemet är begränsat till 20 procent av köpen, 
varav 12 procent på obligationer som utfärdats av europeiska institutioner och endast 
symboliska och obetydliga 8 procent på statsobligationer från euroområdet, vilket visar 
att medlemsstaterna saknar den politiska viljan att acceptera både de fördelar och de 
nackdelar som en verklig gemensam monetär politik skulle innebära. 

F. Trots de okonventionella åtgärder som ECB har vidtagit sedan 2010, är mekanismen för 
överföring av penningpolitiken till den reala ekonomin fortfarande mycket försvagad. 
Enligt IMF:s vårprognos är risken för deflation fortarande en stor källa till oro i 
euroområdet och ligger kvar på nästan 30 procent, och vissa länder har redan drabbats 
av deflation.  

G. Finanskrisen 2008 ledde till ett omfattande ingripande från de europeiska regeringarnas 
sida till stöd för finanssektorn. Det totala statliga stöd som beviljades finanssektorn 
uppgick till mer än 5 biljoner euro (40,3 procent av EU:s BNP). 

H. Enligt OECD:s rapport för 2012 påverkades statsskuldens hållbarhet kraftigt av 
omfattningen av uttryckliga eller underförstådda garantier för bankskulder.  

I. Enligt IMF:s utsikter för världsekonomin (World Economic Outlook) från april 2015, 
konstaterade IMF att strukturreformer baserade på arbetsmarknadslagstiftning inte har 
någon statistisk signifikant inverkan på den totala faktorproduktiviteten, till skillnad 
från investeringar i forskning, utveckling och innovation, som genererar de högsta 
produktionsvinsterna, vilket innebär att de ekonomiska och sociala kostnaderna för 
anpassningar under reformprocessen inte kommer att kompenseras med positiva 
effekter på produktionstillväxten på lång sikt.  

J. Enligt IMF:s arbetsdokument om de makroekonomiska effekterna av offentliga 
investeringar som offentliggjordes i maj 2015, leder ökade offentliga investeringar till 
en ökning av produktionen och en minskning av arbetslösheten, både på kort och på 
lång sikt. Inverkan på produktionen har visat sig vara större i en situation med 
ekonomisk nedgång och penningpolitisk ackommodering, som i euroområdet, och kan 
leda till en minskning av skuldkvoten i förhållande till BNP. Offentliga investeringar 
som finansieras genom emission av skuldbrev har visat sig ge större effekter på 
produktionen än budgetneutrala investeringar. 
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K. Nedskärningarna i de offentliga utgifterna inom ramen för budgetkonsolideringsplaner 
har lett till en försämrad social trygghet, medan andelen av den europeiska befolkningen 
som riskerar att drabbas av fattigdom och socialt utanförskap ökade till över 25 procent. 

L. Skatteundandragande har lett till miljarder euro i förlorade potentiella intäkter för de 
offentliga finanserna i många medlemsstater, till förmån för storföretagen, vilket har 
undergrävt grunden för solidaritet inom euroområdet. 

1. Europaparlamentet anser att den nuvarande ekonomiska situationen i euroområdet 
kräver akuta, heltäckande och beslutsamma åtgärder för att hantera problemen med hög 
arbetslöshet, ökad fattigdom och alltför stora ojämlikheter samt för att motarbeta risken 
för deflation och långvarig recession.  

2. Europaparlamentet betonar att den aktuella ramen för ekonomisk styrning inte har 
kunnat bemöta utmaningarna med att säkra makroekonomisk stabilitet, främja hållbar 
tillväxt och behandla källorna till de alltför stora makroekonomiska obalanserna i 
euroområdet. Parlamentet understryker att den aktuella ramen inte möjliggör en korrekt 
diskussion om alternativen till en obalanserad styrningsram baserad på godtyckliga 
budgetregler, och inte heller en diskussion om den monetära unionens långsiktiga 
hållbarhet och medlemsstaternas möjlighet till utträde efter en demokratisk omröstning. 

3. Europaparlamentet beklagar att den nuvarande ramen för ekonomisk styrning inom 
stabilitets- och tillväxtpakten, sex- och tvåpacken samt finanspakten, i onödan begränsar 
det väsentliga finanspolitiska spelrummet för medlemsstaterna i euroområdet och 
berövar dem på det enda effektiva makroekonomiska verktyget i en situation som 
präglas av svag efterfrågan och ineffektiv penningpolitik.  

4. Europaparlamentet påpekar att viktiga politiska initiativ, baserade på kommissionens 
och trojkans politiska rekommendationer, byggde på missvisande ekonomiska 
prognoser och felaktiga ekonomiska modeller som inte kunde förutse den pågående 
krisen. Parlamentet varnar för att beräkningen av produktionsgapet är baserad på en 
föråldrad metod, vilket återspeglas i de frekventa revideringarna av kommissionens 
beräkningar. Parlamentet framhåller att den finanspolitiska konsolideringen och 
strukturreformerna i hög grad har underskattat storleken på de finanspolitiska 
multiplikatorerna, liksom betydelsen av negativa spridningseffekter mellan länderna i 
en period av synkroniserad konsolidering och de kumulativa strukturreformernas 
deflationistiska effekter.  

5. Europaparlamentet anser att ramen för ekonomisk styrning inte får hindra 
medlemsstaterna från att vidta nödvändiga kontracykliska åtgärder för att motverka hög 
arbetslöshet och höga fattigdomsnivåer och främja ekonomisk tillväxt.  

6. Europaparlamentet beklagar avsaknaden av en politisk debatt om hållbarheten i 
underskotts- och skuldkriterierna, inbegripet 1/20-regeln om skuldminskning, trots de 
kontraproduktiva och skadliga effekterna på ekonomin och den sociala situationen i 
många medlemsstater.  

7. Europaparlamentet beklagar att kommissionens och trojkans landsspecifika 
rekommendationer om en arbetsmarknadsreform ledde till en enorm ökning av antalet 
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tillfälliga arbeten och deltidsarbeten, med dramatiska konsekvenser för arbetslöshet, 
löner och tillgången till banklån, vilket förvärrade det sociala missnöjet och 
allmänhetens känsla av otrygghet.  

Möjliga åtgärder utan ändring av fördraget  

8. Europaparlamentet anser att meddelandet i otillräcklig grad utökar 
investeringsklausulens räckvidd, vilken medger flexibilitet i stabilitets- och 
tillväxtpaktens förebyggande del för att ta hänsyn till medlemsstaternas 
investeringsprogram, men denna flexibilitet begränsas till medfinansiering av projekt 
inom ramen för struktur- och sammanhållningspolitiken och Efsi. Parlamentet anser att 
denna strategi snarast bör ses över för att kunna få positiva effekter för tillväxt, 
sysselsättning och social sammanhållning, genom att en bredare gyllene regel införs, 
både i den förebyggande och i den korrigerande delen, som undantar alla offentliga 
utgifter för produktiva investeringar i forskning, utveckling och innovation liksom all 
garanterad minimiinkomst som antagits av varje medlemsstat från underskotts- och 
skuldberäkningarna inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten. 

9. Europaparlamentet anser att strukturreformer i euroområdet bör ge tydliga positiva 
socioekonomiska effekter och direkt bidra till EU:s ekonomiska, finansiella och sociala 
stabilitet samt till Europa 2020-strategins mål. Parlamentet betonar att den nuvarande 
strukturreformsstrategin inte har kunnat bemöta de viktigaste utmaningarna i många 
medlemsstater, till exempel avsaknaden av institutionell ansvarsskyldighet och 
transparens, korruption, skattebedrägeri och skatteundandragande.  

10. Europaparlamentet understryker att den aktuella ramen för ekonomisk styrning, särskilt 
1/20-regeln om skuldminskning, är ekonomiskt, socialt och politiskt ohållbar, och 
kräver därför att den ingående och radikalt ses över så att medlemsstaterna återfår sin 
autonomi när det gäller budgetpolitiken och den monetära politiken. 

11. Europaparlamentet betonar att kommissionens tredelade strategi (investeringar, 
finanspolitiska regler och strukturreformer), som redovisas i den årliga 
tillväxtöversikten för 2015, i allt väsentligt är samma gamla strategi som inte kunde 
förebygga och åtgärda den pågående sociala och ekonomiska krisen, och kräver därför 
att den överges.  

12. Europaparlamentet betonar att alltför stora överskott i bytesbalansen i kärnan av 
euroområdet inte får ses som mindre oroande än alltför stora underskott i bytesbalansen 
i euroområdets utkanter. Parlamentet anser att förfarandet vid makroekonomiska 
obalanser måste tillämpas på ett mer välavvägt sätt mellan länder med underskott och 
länder med överskott, och att det främst bör riktas till länder med stort utrymme för 
åtgärder, i syfte att sätta stopp för illojala och skadliga konkurrensmetoder baserade på 
intern devalvering.  

13. Europaparlamentet anser att det finns ett stort och brådskande behov av minskad 
komplexitet, ökat egenansvar och förstärkt transparens och demokrati inom ramen för 
den ekonomiska styrningen. Parlamentet anser att det är svårt att uppnå full 
sysselsättning, hållbar ekonomisk tillväxt och politisk stabilitet genom att lägga nya 
regler till de som redan finns, eller genom att tvinga valda nationella regeringar eller 
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parlament att vidta ekonomiska åtgärder, och att en förbättring endast kan uppnås med 
institutioner som omfattas av direkt demokratisk ansvarsskyldighet. 

14. Europaparlamentet konstaterar, på grundval av den aktuella situationen med en ändlös 
kris, att ramen för ekonomisk styrning måste korrigeras och kompletteras, både på 
medellång och lång sikt, så att EU och euroområdet kan möta utmaningarna i fråga om 
full sysselsättning, finansiell stabilitet, ekonomisk tillväxt och långsiktiga investeringar, 
och samtidigt motarbeta ojämlikheter och socialt utanförskap.  

15. Europaparlamentet påminner om att inrättandet av den europeiska 
stabilitetsmekanismen (ESM) utanför unionsinstitutionernas struktur är ett bakslag för 
unionens politiska integration. Parlamentet påpekar att de räddningspaket som 
tillhandahölls genom den europeiska stabilitetsmekanismen uteslutande användes för 
rekapitalisering av banksektorn. Parlamentet anser därför att ESM är en onödig 
dubblering av andra befintliga instrument för finansiellt stöd till banksektorn. 

16. Europaparlamentet påminner om att Ekonomiska och monetära unionen har varit 
begränsad till ett stelbent system med fasta växelkurser och ohållbara budgetregler. 
Parlamentet betonar att en genuin EMU kräver demokratiskt stöd och ekonomiska och 
politiska förutsättningar som inte finns i EU, samt en gemensam finanspolitisk kapacitet 
som i alla praktiska avseenden är omöjlig att uppnå.  

17. Europaparlamentet betonar att den dåliga utformningen av EMU, i avsaknad av 
nödvändiga förutsättningar för ett optimerat valutaområde, har skapat och främjat 
ohållbara makroekonomiska obalanser inom euroområdet, vilket har lett till uppkomsten 
av alltför stora överskott och underskott i bytesbalansen. Parlamentet understryker att 
euron har fungerat som den största splittrande faktorn för den europeiska integrationen 
sedan andra världskriget. 

18. Europaparlamentet påminner om att bankunionen var resultatet av den politiska viljan 
att undvika framtida finanskriser och att minimera de negativa spridningseffekterna till 
följd av statsskuldkrisen i euroområdet. Parlamentet påpekar att en bankstrukturreform 
baserad på en tydlig automatisk separation mellan tradingverksamhet och den centrala 
låneverksamheten fortfarande saknas.  

En färdplan för en hållbar och effektiv ekonomisk styrning  

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att lägga fram en ambitiös färdplan som 
beaktar behovet av reformer av den ekonomiska styrningen, i överensstämmelse med 
vad som anges i detta betänkande.  

20. Europaparlamentet uppmanar de parter som berörs av denna nödvändiga översyn av den 
ekonomiska styrningen att inte lämna olösta frågor och att utforska alla möjliga 
alternativ, inbegripet alternativ som skulle kräva en ändring av fördragen. Parlamentet 
anser att en färdplan måste bygga på följande: 

– Införandet av en rätt till utträde ur euroområdet och en utvidgning av 
undantagsklausulen, genom en ändring av fördraget. 
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– Ett omedelbart undantag för nationella offentliga utgifter för a) investeringar i 
forskning, utveckling och innovation, och b) en garanterad minimiinkomst som 
antagits av varje medlemsstat, från underskotts- och skuldberäkningar inom ramen 
för stabilitets- och tillväxtpakten. 

– Ett paradigmskifte från budgetkonsolidering och deflationistiska åtgärder till en 
långsiktig strategi baserad på kontracykliska åtgärder, social sammanhållning och 
en effektiv reform av både finanssektorn och bolagsbeskattningssystemet.  

– En reviderad ram för styrning som ger medlemsstaterna möjlighet att utöva sin 
suveräna rätt att föra en autonom finanspolitik. 

– Ersättandet av befintliga budgetmässiga kriterier, inbegripet regeln om en 
balanserad budget och 1/20-regeln om skuldminskning, med makroekonomiska 
och sociala indikatorer, såsom verklig tillväxt, långsiktiga offentliga investeringar 
och arbetslöshetsnivåer, samt ett rättvist och transparent skattesystem. 

– Åtgärder för att skydda de medlemsstater som beslutar att dra sig ur euroområdet 
inför risker för kapitalflykt till följd av spekulativa attacker. 

– En tydlig rättslig ram i euroområdet för omstrukturering av statsskulder och 
skuldlättnader. 

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen. 

Or. en 

 


