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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om ECB:s årsrapport 2007
(2007/2142(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europeiska centralbankens (ECB) årsrapport 2007,

– med beaktande av artikel 113 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 15 i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet 
och Europeiska centralbanken 1, som bifogas EG-fördraget,

– med beaktande av sin resolution av den 2 april 1998 om demokratisk insyn i den 
tredje etappen av EMU2,

– med beaktande av sin resolution av den 20 februari 2008 om situationen för 
Europas ekonomi: förslag till betänkande om de allmänna riktlinjerna för den 
ekonomiska politiken 2008,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”(EMU@10: framsteg och utmaningar 
efter 10 år av den ekonomiska och monetära unionen)” (KOM(2008)0238),

– med beaktande av ECB:s översyn av den finansiella stabiliteten från december 2007 och 
ECB:s rapport om den finansiella integrationen i Europa från april 2008,

– med beaktande av kommissionens ekonomiska vårprognos av den 28 april 2008,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-…/2008), 
och av följande skäl:

A. Under 2007 ökade BNP i euroområdet med 2,6 procent (jämfört med 2,7 procent 
under 2006) trots ökad osäkerhet på grund av den finansiella oron under andra halvåret.

B. Inflationstakten var 2,1 procent, jämfört med 2,2 procent under 2006, trots en 
ekonomisk situation som präglades av betydande prisökningar.

C. ECB fortsatte att anpassa räntenivåerna under 2007, till 4,0 procent i juni från 3,5 procent 
i december 2006, och behöll denna nivå under andra halvåret.

D. Under 2007 steg eurons växelkurs med 6,3 procent i nominella faktiska termer. Denna 
ökning var särskilt tydlig i jämförelse med US-dollarn (11,8 procent).

                                               
1 EGT C 191, 29.7.1992, s. 68.
2 EGT C 138, 4.5.1998, s. 177.
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E. Finansiell oro och omfattande globala obalanser utgör en risk för den globala ekonomiska 
tillväxten och växelkursutvecklingen.

F. Euroområdets inflation förväntas öka till mellan 2,0 och 3,0 procent under 2009, i vilket 
i stor utsträckning avspeglar den förmodade prisutvecklingen för olja och livsmedel, innan 
den dämpas till en nivå på mellan 1,2 procent och 2,4 procent 2009.

G. Parlamentet vill bidra till att stärka ECB:s och euroområdets roll och internationella 
auktoritet på den internationella arenan.

ECB i dag
1. Europaparlamentet välkomnar att både ECB och euroområdet tio år efter införandet av 

EMU är högt respekterade och allmänt accepterade i den globala ekonomin och 
konstaterar att euron har blivit en globalt gångbar valuta som nästan har samma ställning 
som US-dollarn.

2. Europaparlamentet betonar vikten av ECB:s oberoende och välkomnar att ECB genom 
Lissabonfördraget kommer att bli en EU-institution som är juridisk person och som har en 
klart etablerad oberoende politisk och finansiell ställning.

3. Europaparlamentet välkomnar Cypern och Malta till EMU och noterar deras 
framgångsrika anslutning.

Finansiell stabilitet
4. Europaparlamentet erkänner ECB:s utmärkta insats för att bemöta den finansiella oro som 

utlösts av Förenta staternas kris på bolånemarknaden, särskilt den operation som inleddes 
den 9 augusti 2007, som gav marknaderna likviditet till ett belopp av 95 miljarder euro 
som ett anbud till fast ränta på 4,00 procent enligt samma förfarande som för 
ECB:s normala marknadsoperationer. Tillsammans med finjusteringstransaktioner och 
efterföljande omfattande refinansieringstransaktioner på veckobasis lyckades ECB genom 
denna operation stabilisera den mycket kortfristiga räntan. Detta bekräftar värdet av en 
gemensam valutapolitik genom ECB, som stabiliserar ekonomin under perioder av 
instabilitet.

5. Europaparlamentet belyser det ökade behovet av samarbete mellan centralbankerna och 
tillsynsmyndigheterna för att upprätthålla stabiliteten på finansmarknaderna, särskilt med 
hänsyn till de alltmer integrerade finansiella systemen. ECB uppmanas att fortsätta verka 
för bättre integration och kommunikation inom EU samt i EU:s förbindelser med andra 
centralbanker och relevanta institutioner, särskilt när det gäller förbindelserna med 
Bank of England, eftersom London är det viktigaste finanscentrumet inom 
Europeiska unionen. Parlamentet uppmanar ECB att aktivt delta i de olika forum där man 
diskuterar ändringar i tillsynen, såsom uppföljningen av Lamfalussy-processen.

6. Europaparlamentet konstaterar att stora centralbanker såsom ECB och Förenta staternas 
Federal Reserve före IT-bubblan 2000 och krisen på bolånemarknaden 2007 varnade för 
att underskatta riskerna i ekonomin. Finansmarknaderna lyckades inte att i tillräcklig 
utsträckning svara på dessa varningar på ett effektivt sätt. Därför uppmanar parlamentet 
ECB att analysera denna respons och föreslå hur man ska kunna stärka sambandet mellan 
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sådana framåtblickande varningar och marknadens reaktioner. Mot bakgrund av den 
senaste finansiella oron uppmanas ECB att undersöka om den har tillräckliga instrument 
för att hantera en gränsöverskridande europeisk finanskris och vilka befogenheter man
behöver för att förbättra den övergripande tillsynen inom euroområdet.

Ekonomisk och monetär utveckling
7. Europaparlamentet noterar den pågående diskussionen om hur man ska definiera 

prisstabilitet. Vissa förespråkar i detta sammanhang en direkt strävan efter inflationsmål. 
Parlamentet anser dock att ett system med två pelare grundat på M3 är det bästa sättet att 
mäta prisstabilitet. Parlamentet inser mervärdet av ytterligare information och tidiga 
varningar för inflationsrisker och den operativa omdömesförmåga som ett sådant system 
ger.

8. Europaparlamentet framhäver att risken för en asymmetrisk ekonomisk utveckling inom 
euroområdet skulle kunna öka med ett utvidgat medlemskap eftersom skillnaderna i 
storlek och mognad mellan medlemsstaternas ekonomier då ökar.

9. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater som deltar i euroområdet, de 
medlemsstater som har undantag samt de ansökande medlemsstaterna att beakta dessa 
utmaningar och att till fullo respektera kriterierna i stabilitets- och tillväxtpakten,
respektive uppfylla Maastrichtkriterierna. Tillsammans med stärkta offentliga finanser och 
en återhållsam löneutveckling ger detta bäst skydd mot problemen med en asymmetrisk 
utveckling.

10. Europaparlamentet förväntar sig att rådet behandlar alla medlemsstater som ansöker till 
euroområdet på samma sätt och till fullo respekterar ECB:s bedömning och 
rekommendationer om huruvida de är redo att ansluta sig till euroområdet.

11. Europaparlamentet noterar eurons ökade värde, särskilt i jämförelse med US-dollarn. 
Parlamentet understryker prisstabilitetsmålet, men erkänner att starka och snabba 
förändringar i eurons växelkurs skulle kunna hämma ECB:s förmåga att hantera sin 
valutapolitik. En euro som minskar i värde skulle kunna leda till inflation. Alternativt 
skulle en överdriven värdeökning kunna hota exportberoende länders tillväxtperspektiv. 
Parlamentet uppmanar ECB att övervaka denna utveckling och att vidta åtgärder om det 
bedöms vara nödvändigt.

Ledning och effektivt beslutsfattande
12. Europaparlamentet påminner om den aktuella uppmaningen om ökad transparens i ECB 

och uppskattar de insatser som redan har gjorts. Parlamentet inser i detta sammanhang
svårigheterna med att göra protokollen från ECB-rådets möten tillgängliga för 
allmänheten, eftersom skillnader i individuella ståndpunkter skulle kunna tolkas som ett 
uttryck för nationella intressen, vilket kan leda till påtryckningar från medlemsstaternas 
regeringar på ECB-rådets medlemmar.

13. Trots detta uppmanar Europaparlamentet ECB att i sina uttalanden i samband med beslut 
som fattats av dess råd tydligt uppge om man under diskussionerna lätt nådde ett 
samförstånd eller om det fortfarande fanns meningsskiljaktigheter, eftersom detta skulle 
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ge marknaderna mer information utan att det gemensamma europeiska perspektivet för 
ECB-rådets beslut skulle påverkas negativt.

14. Europaparlamentet uppmanar ECB att åter lägga fram ett förslag om en reformerad 
struktur för ECB-rådet, eftersom det förslag som lades fram 2003 förkastades av 
parlamentet. Med det ökande antalet länder i euroområdet kommer reformer att bli ännu 
mer nödvändiga. Parlamentet stöder ECB:s tidigare förslag om att de deltagande 
medlemsstaternas ekonomiska betydelse bör ses som den viktigaste faktorn för den
roterande rösträtten och att antalet beslutsfattare bör hållas lågt för att garantera 
effektivitet.

15. Europaparlamentet konstaterar den allt viktigare roll som eurogruppens och dess 
ordförandes spelar för en stor del av den ekonomiska dagordningen inom EU, särskilt den 
mer formella strukturen och den centrala rollen för samordning av den ekonomiska 
politiken inom eurogruppen enligt artikel 136 i EG-fördraget, även för de medlemsstater 
som inte ingår i euroområdet. Parlamentet stöder utvecklingen mot ett samfällt agerande 
av euroområdet i internationella forum, vilket möjliggörs genom eurogruppens 
ordförandes roll som talesman.

16. Europaparlamentet välkomnar samarbetet mellan ECB, kommissionen och sektorn för 
finansiella tjänster vid det framgångsrika införandet av det gemensamma 
eurobetalningsområdet (SEPA) och STEP-initiativet (Short-Term European Paper). Dessa 
initiativ utgör positiva bidrag från sektorn för finansiella tjänster, som främjar Europas 
finansiella integration.

17. Europaparlamentet välkomnar det framgångsrika inledandet av Target 2-operationer och 
den slutförda övergången till en enda gemensam plattform. Detta är ett viktigt steg 
i riktning mot finansiell integration och minskning av kostnaderna för clearing och 
avveckling.

Eurons externa dimension
18. Europaparlamentet konstaterar att eurons status som internationell valuta stadigt ökar. 

EU:s representation när det gäller ekonomi och valutafrågor i internationella forum 
speglar inte euroområdets verkliga ekonomiska betydelse och detta kan ses som ett hinder 
för ett ökande inflytande i internationella finansiella frågor. Parlamentet uppmanar därför 
till att åtgärder vidtas i riktning mot en enhetlig representation för euroområdet vid 
internationella finansiella institutioner såsom Internationella valutafonden (IMF).

19. Europaparlamentet uppmuntrar ECB att fortsätta att stärka sin roll i internationella 
finansiella sammanhang. En internationellt högre status för euron kommer att leda till 
fördelar för euroområdet, vilket kommer att uppmuntra de medlemsstater som för 
närvarande inte deltar att söka fullt medlemskap.

o    o

o

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och Europeiska centralbanken.
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MOTIVERING

I sitt betänkande om ECB:s årsrapport utvärderar Europaparlamentet 
Europeiska centralbankens verksamhet under 2007. Detta år inriktas betänkandet på de 
utmaningar som ligger framför ECB, särskilt i efterdyningarna av den finansiella oro som 
orsakades av krisen på bolånemarknaden i Förenta staterna, men också på ledningsfrågor 
såsom effektivt beslutsfattande och öppenhet.

1. ECB i dag
Europeiska centralbanken är det enda verkligt gemensamma organet inom EU som hanterar 
finansiell stabilitet och valutapolitik. Tio år efter införandet av EMU har euroområdets och 
den gemensamma valutans roll visat sig vara en verklig framgång. Även efter detta lovande 
årtionde har vissa europeiska politiker, även statschefer, ändå fortsatt att ifrågasätta 
ECB:s oberoende. I egenskap av föredragande stöder jag ECB:s oberoende, eftersom det är av 
grundläggande betydelse för att säkra en stabil valutapolitik, och jag välkomnar helhjärtat att 
detta oberoende tydligt erkänns och stärks i Lissabonfördraget.

Kommissionen bedömer att införandet av euron har gett följande fördelar:

 Genomsnittlig inflation på omkring 2 procent under de senaste tio åren.
 Skapandet av nästan 16 miljoner arbetstillfällen sedan 1999.
 Lägre långfristig ränta. Den föll till under 4 procent, vilket är hälften av 1990 års nivå.
 Det finns inte längre något behov av att växla valutor vilket underlättar resande och 

shopping över hela euroområdet.
 Stabila växelkurser, som har främjat handeln bland länder i euroområdet.

Dessa ovannämnda effekter är påtagliga förändringar för alla medborgare i euroområdet. Men 
det är inte bara medlemmarna i euroområdet som har märkt av förändringarna. Med eurons 
och det gemensamma valutaområdets stärkta roll ökar kostnaden för att inte vara med. Fastän 
kandidatländerna, såsom mitt eget land Sverige, och undantagsländerna Danmark och 
Storbritannien ännu inte är medlemmar i euroområdet, gör inrättandet av ordföranden för 
eurogruppen och det ökande samarbetsbehovet i dessa frågor denna informella grupp mycket 
viktigare. I artikel 136 i Lissabonfördraget fastställs tydligt eurogruppens roll och där betonas 
dess betydelse i samordningen av den ekonomiska politiken. Jag stöder detta starkt, och 
erkänner samtidigt att detta ökar problemen med att inte kunna delta i dessa överläggningar. 
Kostnaden för att stå utanför den mest grundläggande delen av EU:s djupare integration är 
påtaglig, inte bara i ekonomiska utan också i politiska termer. Mitt eget land Sverige har ställt 
upp målet att vara med i den europeiska integrationens kärna. Ett fullt medlemskap i det 
ekonomiska samarbetet skulle därför ur min synvinkel vara mycket välkommet, om inte till 
och med oundvikligt.

2. 2007 – ett år med många utmaningar
År 2007 har visat sig vara ett intressant och svårt år för ECB, som uppvisade en stark tillväxt 
under första halvåret vilken följdes av den finansiella oron från augusti och framåt. 
Inflationen har stigit stadigt och ligger nu på omkring 3 procent, avsevärt högre än 
inflationsmålet på omkring 2 procent på medellång sikt. US-dollarn, men även andra valutor, 
har försvagats avsevärt mot euron vilket har återupplivat diskussionerna om växelkursen.
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Euroområdets utvidgning ger det monetära området mer vikt, men leder samtidigt till fler 
utmaningar eftersom beslutsfattandet blir mer ohanterligt och skillnaderna i ekonomisk 
utveckling mellan medlemmarna växer. Följaktligen innebär detta ett antal utmaningar för 
ECB, vilka kommenteras i detta betänkande, där det även föreslås hur ECB skulle kunna 
hantera dessa utmaningar.

3. Finansiell stabilitet
Krisen på bolånemarknaden har visat att finansiell stabilitet är en global fråga eftersom 
kriserna inte längre begränsas till ett land eller en region. ECB:s operation den 9 augusti gav 
marknaden likviditet till ett belopp av 95 miljarder euro som ett anbud till fast ränta. Denna 
operation från ECB:s sida följde samma förfarande som ECB:s normala marknadsoperationer. 
Tillsammans med finjusterande transaktioner och de följande omfattande 
refinansieringstransaktionerna, lyckades den med att stabilisera de mycket kortfristiga 
räntorna. De samordnade insatserna med Federal Reserve och Bank of England har i stor 
utsträckning bidragit till att hålla det finansiella systemet flytande, men har inte löst krisen. 
Detta har också tydliggjort behovet av bättre samarbete mellan centralbanker och andra 
institutioner. Det faktum att ECB och FED båda varnade för att underskatta risken för krisen 
på bolånemarknaden, utan att marknaderna i tillräcklig utsträckning reagerade på detta, ger 
upphov till frågor om hur man ska verka för en bättre respons.

De pågående diskussionerna i olika forum är viktiga för att kunna vidta välbalanserade 
åtgärder för att sammanbinda centralbankerna och tillsynen på en mer global nivå. Eftersom 
oron fortfarande pågår är det viktigt att göra en grundlig analys tillsammans med näringslivet
innan man vidtar några viktiga nya åtgärder. Inom EU bör uppföljningen av 
Lamfalussy-processen vara en av stöttepelarna för att modernisera den europeiska 
tillsynsstrukturen.

4. Utvidgning och ledning
Europeiska centralbanken accepteras bland allmänheten genom att upprätthålla mål, såsom 
prisstabilitet och ekonomisk tillväxt, som allmänheten anser vara nödvändiga och genom att 
ECB förklarar de åtgärder som vidtas för att upprätthålla dessa mål i tillräcklig utsträckning. 
Detta ger upphov till krafter i mycket olika riktningar: effektivt beslutsfattande kontra 
öppenhet och deltagande. Dessa olika tendenser kan stärkas allteftersom antalet 
EU-medlemsstater som uppfyller kriterierna för medlemskap i euroområdet ökar. Effekten 
kommer att bli ett utvidgat område som omfattar fler av unionens medborgare, men också ett 
bredare spektrum i ekonomisk utveckling, tillväxttakt och mognad hos ekonomierna. Inom 
ECB kommer utmaningar när det gäller effektivt beslutsfattande att behöva balanseras mot 
behovet av deltagande. För att ECB ska kunna klara dessa kommande utmaningar bör den 
inleda en översyn av de möjliga alternativen till förändringar i sitt beslutsfattande och 
involvera relevanta institutioner i dessa överläggningar redan i ett tidigt skede.

Efter tidigare debatter om hur man ska reformera ECB-rådet och hur man kan uppnå effektiva 
diskussioner, överläggningar och ett effektivt beslutsfattande, förefaller dagens system 
opraktiskt eftersom det inom ECB skulle vidga klyftan mellan ländernas ekonomiska och 
politiska betydelse i euroområdet. Ett pragmatiskt alternativ skulle vara att ge mer inflytande 
till direktionen, men eftersom ”en person, en röst” är en etablerad form och en viktig del av 
den demokratiska aspekten är ett sådant system inte politiskt acceptabelt. Då återstår fyra 
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alternativ: röstvägning, representation, regionala centralbanker eller rotation. Jag anser att 
rotation av medlemskapet i ECB-rådet grundat på ekonomisk betydelse är det bästa 
alternativet eftersom det kombinerar effektivitet och demokratisk legitimitet. Att ge upp 
principen om medlemsstaters jämlikhet är ett problem, men jag anser att detta måste göras för 
att säkra den nödvändiga beslutsfattande förmågan. Det bästa sättet för att säkra att nationella 
intressen inte alltför mycket kommer att påverka ECB:s politik är att så långt möjligt få de 
nationella centralbankschefernas politiska makt och ekonomiska betydelse att sammanfalla. 
Därför bör förslaget huvudsakligen inriktas på ekonomisk vikt som den avgörande faktorn för 
att avgöra hur regelbundet man kan sitta med i ECB-rådet.

5. Öppenhet
I egenskap av föredragande anser jag att öppenhet och möjlighet till insyn är av yttersta vikt, 
och jag anser att information till allmänheten kommer att stärka ECB:s legitimitet och 
förutsägbarhet. Emellertid inser jag svårigheterna i att offentliggöra ECB-rådets 
sammanträdesprotokoll, eftersom olika individuella positioner kan tolkas som nationella 
intressen. Om synpunkterna presenterades med namn så skulle detta också öka risken för att 
regeringar pressar sina ”egna” nationella centralbankschefer. Detta skulle kunna hindra målen 
för ECB:s verksamhet, vilket på lång sikt kan försvaga dess ställning och legitimitet bland 
allmänheten. Om man tar dessa svårigheter i beaktande, finns ändå ett behov av mer och
bättre information. Därför uppmanar jag ECB-rådet att alltid presentera de diskussioner som 
leder till ett beslut och särskilt utveckla huruvida samförstånd nåddes lätt eller om 
meningsskiljaktigheter kvarstod. Detta skulle kunna ge allmänheten och finansmarknaderna 
mer information om hur diskussionerna mellan medlemmarna i ECB-rådet fördes, utan att 
man nämner namn eller länder.

6. Eurons internationella roll
Sedan eurons införande har den helt etablerats som en viktig internationell valuta, vars 
betydelse endast överträffas av US-dollarn. Internationella skuldebrev i euro översteg de 
internationella skuldebreven i US-dollar under 2004, medan procentandelen av de banklån 
som utfärdats av banker inom euroområdet till låntagare utanför euroområdet och uttrycks 
i euro uppgår till 36 procent jämfört med 45 procent i US-dollar. Euron är också den näst mest 
aktivt handlade valutan på utländska valutamarknader över hela världen och används i mer än 
en tredjedel av alla utländska växeltransaktioner.

Jag anser att detta bevisar värdet av monetärt samarbete, och att euron är en stor tillgång för 
alla medlemmar i EMU. Emellertid har euron en tydlig nackdel jämfört med US-dollarn 
eftersom den är en mindre enhetlig aktör än dollarn i internationella forum, vilket leder till att 
den saknar tyngd dessa sammanhang. Därför uppmanar jag ECB att sträva mot en europeisk 
representation vid internationella finansiella institutioner som speglar euroområdets verkliga 
ekonomiska betydelse. En enad representation för euroområdet i dessa frågor skulle öka 
eurons position vid internationella finansiella institutioner och därmed stärka valutans 
ställning. Detta kommer också att leda till betydande vinster för EMU-medlemmarna, vilket 
kommer att driva på euroområdets utvidgning, eftersom länderna utanför euroområdet tydligt 
kommer att se fördelarna med ett medlemskap i EMU.
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