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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om långsiktigt hållbara offentliga finanser för ekonomisk återhämtning
(2010/0000(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument om de offentliga finanserna i EMU 
2009, av den 12 augusti 2009 (SEK(2009)1120),

– med beaktande av meddelande från kommissionen av den 14 oktober 2009 om långsiktigt 
hållbara offentliga finanser för ekonomisk återhämtning (KOM(2009)0545),

– med beaktande av kommissionens rekommendation till rådet av den 28 januari 2009 om 
2009 års aktualisering av de allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas och 
gemenskapens ekonomiska politik och om genomförandet av medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik (KOM(2009)0034),

– med beaktande av sin resolution av den 18 november 2008 om EMU@10: Den 
ekonomiska och monetära unionens första tio år och framtida utmaningar1,

– med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2009 om en ekonomisk 
återhämtningsplan för Europa2,

– med beaktande av sin resolution av den 13 januari 2009 om de offentliga finanserna i 
EMU – 2007 och 20083,

– med beaktande av sin resolution av den 9 juli 2008 om ECB:s årsrapport för 20074,

– med beaktande av rekommendationerna från toppmötet i Pittsburgh, som uppmanar till 
fortsatta ansträngningar för att främja tillväxten så länge som en återhämtning inte kan 
bekräftas,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I kommissionens meddelande uttrycks oro för tillväxtpotentialen och underskottet i den 
offentliga sektorns finanser på grund av de negativa konsekvenserna av en åldrande 
befolkning och de sociala utgifternas växande andel av BNP på lång sikt.

B. Prognoserna i meddelandet bygger på hypoteser som naturligtvis kommer att ha förändrats 
fram till 2060.

C. Medlemsstaterna har gått med på att vidta åtgärder för att minska sina administrativa 
kostnader, stabilisera sina sjukvårdskostnader och reformera sina hälsovårds- och 
pensionssystem.

                                               
1 EUT C 16 E, 22.1.2010, s. 8.
2 Antagna texter, P6_TA(2009)0123.
3 Antagna texter, P6_TA(2009)0013.
4 Antagna texter, P6_TA(2008)0357.
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D. Alla medlemsstaters underskott och skuldkvoter har ökat under 2009 på grund av 
minskade skatteintäkter under lågkonjunkturen och de särskilda återhämtningsåtgärder 
som kommissionen har rekommenderat.

E. Det är samma kreditvärderingsinstitut som värderar statsskulderna på marknaden som 
undervärderade riskerna med privata värdepapper före finanskrisen.

F. Kommissionen konstaterar att det inte finns någon tydlig definition av begreppet hållbar 
skuld1, men vill trots allt införa ett hållbarhetskriterium.

G. Tillväxttakten påverkas på lång sikt av företagens kortsiktiga investeringar.

H. De ekonomier som har EU:s högsta BNP lider snarare av ett överdrivet sparande och 
deflationshotet har därför inte försvunnit från EU.

I. Skattelättnader som gynnar ekonomiska aktörer med en stark tendens att spara kommer 
antagligen att framkalla extra sparande och leda till en finansbubbla.

J. Den demografiska utvecklingen styrs av födelsetal och migration.

K. De hälsomässiga och makroekonomiska fördelarna av att minska den obligatoriska 
andelen till det sociala skyddet är oklara.

L. Det finns fortfarande att mycket starkt behov av en välfärdsstat i vissa medlemsstater och 
detta har under tidigare år inte nödvändigtvis inkräktat på den ekonomiska dynamiken.

Att välja exitstrategi

1. Europaparlamentet pekar på effekterna av att i förväg avbryta stödåtgärder, dvs. minskad 
sysselsättning, försämrat humankapital och minskad köpkraft.

2. Europaparlamentet understryker att i en situation med kroniskt underutnyttjande av 
produktionskapaciteten skulle strukturella åtgärder ha liten effekt om inte efterfrågan 
främjades, eftersom företag med delvis outnyttjade resurser inte skulle ha någon anledning 
att investera.

3. Europaparlamentet anser att kommissionen bör fastställa indikatorer för en ekonomisk 
återhämtning för att veta när dessa exitåtgärder ska sättas in, exempelvis när 
produktionskapaciteten i ekonomin ligger på en normal nivå. 

4. Europaparlamentet föreslår att kommissionen tillämpar en enkel regel så att varje 
medlemsstat kan låta sina automatiska stabilisatorer verka: tillåta okonventionella åtgärder 
så länge utnyttjandet av produktionskapaciteten ligger på en lägre nivå än normalt och 
uppmana medlemsstaterna att sträva efter budgetbalans genom att använda 
budgetöverskottet för att betala av skulderna när ekonomin går mot full sysselsättning.

Att fastställa de offentliga finansernas hållbarhet

                                               
1 Arbetsdokument som åtföljer kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om de offentliga 
finansernas hållbarhet på lång sikt under en ekonomisk återhämtningsperiod, av den 14 oktober 2009.
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5. Europaparlamentet menar, precis som kommissionen, att en framgångsrik expansiv 
budgetpolitik för att motverka recessionen är förenlig med finanspolitisk hållbarhet på 
längre sikt.

6. Europaparlamentet anser att i en situation med obalans mellan investeringar och sparande 
bör budgetpolitiken via lån kunna omvandla sparade medel till investeringar, som bl.a. 
kan användas för att få Europeiska unionen att utvecklas mot en koldioxidfri ekonomi.

7. Europaparlamentet understryker att de offentliga och sociala utgifterna inte bara är 
improduktiva utgifter, utan också medför positiva effekter i form av en ackumulering av 
fysiskt kapital och humankapital och ökar den faktiska efterfrågan.

8. Europaparlamentet framhåller att en potentiell tillväxtökning skulle, tack vare de 
skatteintäkter som genereras, i sin tur leda till ett minskat tryck på de ovannämnda 
utgifternas finansiering.

9. Europaparlamentet understryker att de sociala skyddssystemen har fungerat som ”sociala 
stötdämpare” och visat sig mycket effektiva i kristider. Systemen kan behållas bland annat 
genom en ökning av anslagen till dem.

10. Europaparlamentet påminner om att den långsiktiga balansen i de obligatoriska 
pensionssystemen inte endast beror på den demografiska utvecklingen, utan också på 
produktiviteten hos den arbetsföra befolkningen (som påverkar den potentiella 
tillväxtökningen) och på den andel av BNP som avsätts för dessa system.

11. Europaparlamentet påminner om att skuldbördan ökar när realräntan är högre än BNP-
tillväxten och att underskotten är hållbara när de inte innebär en omfördelning av bördor 
som är orimliga för de berörda ekonomiska aktörerna att.

12. Europaparlamentet anser att statslåneräntan är det viktigaste kriteriet för att mäta 
hållbarheten för kortsiktiga lån.

13. Europaparlamentet konstaterar att marknaderna och kreditvärderingsinstituten har en 
tendens att övervärdera riskerna i statspapper precis som de undervärderade riskerna med 
att köpa privata värdepapper före finanskrisen.

Att värdera den offentliga skulden

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra studier för att kunna göra en 
bedömning av kvaliteten på medlemsstaternas skulder, på vilka statslåneräntorna 
beräknas, för att förbättra informationen till kreditvärderingsinstituten.

15. Europaparlamentet föreslår att kommissionen framför allt ska bedöma hur de 
skatteutgifter som medlemsstaterna har använt till ekonomisk återhämtning har påverkat 
produktionen och de offentliga finanserna.

16. Europaparlamentet föreslår att begreppet ”stort underskott” ska användas när missriktade 
utgifter eller skattelättnader ökar skulden för att staten förlorar viktiga resurser utan att 
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uppnå önskad effekt enligt de finansiella sambanden mellan tillväxt och genererade 
skatteintäkter.

17. Europaparlamentet påminner om att stabilitets- och tillväxtspakten reviderades 2005 för 
att införa principerna om en konjunkturutjämnande makroekonomisk politik, som visade 
sig vara mycket framgångsrika under krisen.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta rekommendationer om en 
minskning av underskotten, som överensstämmer med principen om en 
konjunkturutjämnande politik för de offentliga finanserna.

19. Europaparlamentet vill att det strukturella underskottet ska användas som en lämplig 
indikator för att bestämma de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt.

20. Europaparlamentet efterlyser en indikator som ska användas för att mäta den strukturella 
skuldräntan, såsom kvoten ”statens skulder i förhållande till tillgångar eller ”nettoskulden 
av BNP” så att medlemsstaternas kreditvärdighet kan fastställas.

°

°         °

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

1. Samordning av konjunkturpolitik och strukturella reformer

En viktig del i medlemsstaternas ekonomiska politik är att föra en budgetpolitik. Stabilitets-
och tillväxtspakten begränsar deras möjlighet att föra en självständig politik. Den ändring av 
pakten som gjordes 2005 innebar en definition av extraordinära omständigheter då dessa 
gränser tillfälligt får överträdas för att de automatiska stabilisatorerna ska få verka. Det 
handlar nu om att definiera indikatorer för ekonomisk återhämtning för att få fram när dessa 
exitåtgärder bör sättas in. Ekonomer är överens om att en ekonomi med full sysselsättning är 
en ekonomi med en mättad produktionskapacitet. I verkligheten uppstår en sådan situation när 
kapacitetsutnyttjandet av resurser överstiger 85 procent. Man kan därför säga att budgetära 
och monetära stimulansåtgärder behövs när tillväxten ligger under en viss nivå.

Vad beträffar den ekonomiska situationen i EU kännetecknades 2009 av en nedgång i 
produktionen och mycket lågt utnyttjande av produktionskapaciteten, i genomsnitt 71 procent. 
Återhämtningen är svag eftersom företagen håller på att bygga upp sina lager igen, och 
exportuppgången är svag. I nästan hela EU har konsumtionen stagnerat och investeringarna är 
fortsatt låga på grund av sjunkande efterfrågan. Tillväxtpotentialen i den europeiska 
ekonomin är därför låg.

För att veta när exitåtgärderna ska trappas upp skulle kommissionen kunna tillämpa en enkel 
regel. Så länge utnyttjandet av produktionskapaciteten är lägre än normalt bör 
okonventionella åtgärder bibehållas. När ekonomin har nått denna nivå kan åtgärder för att 
återskapa budgetbalans (t.ex. betala av skulderna med hjälp av budgetöverskottet)
rekommenderas.

2. Ett kriterium för finanspolitisk hållbarhet

Kommissionens meddelande konstaterar att okonventionella åtgärder behövs så länge ingen 
återhämtning av ekonomin har skett och problemet med finanspolitisk hållbarhet på längre 
sikt kvarstår.

Ändå finns ingen tydlig definition av hållbar skuldnivå, vilket betonas i meddelandet1 och det 
finns inte heller någon fastställd övre gräns för en hållbar skuldnivå. Gränserna för hållbarhet 
varierar mellan länder och över tiden2. Kommissionen försöker ändå utveckla ett 
hållbarhetskriterium för att denna skuldnivå inte ska påverka regeringens förmåga att 
tillhandahålla nödvändiga offentliga tjänster och anpassa sin politik till nya problem. 
Kommissionen känner oro för tillväxtpotentialen och underskottet i den offentliga sektorns 
finanser på grund av de negativa konsekvenserna av en åldrande befolkning och växande 
sociala utgifter.

                                               
1 Arbetsdokument som åtföljer kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om de offentliga 
finansernas hållbarhet på lång sikt under en ekonomisk återhämtningsperiod, av den 14 oktober 2009.
2 Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om de offentliga finansernas hållbarhet på lång 
sikt under en ekonomisk återhämtningsperiod, av den 14 oktober 2009.
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Kommissionens meddelande försöker att fram till 2060 fastställa hur stor andel av utgifterna 
och skatterna som EU-länderna måste avsätta för att den offentliga skulden ska ligga på en 
acceptabel nivå under hela denna period, med en skuldkvot på 60 procent av BNP.

Prognoserna i kommissionens meddelande bygger på hypoteser som naturligtvis kommer att 
förändras på lång sikt. Tillväxttakten på lång sikt har påverkats av företagens upprepade och 
kortsiktiga investeringsbeslut, som i sig bestäms av situationen och myndigheternas ad hoc-
politik. En god makroekonomisk politik innebär vanligtvis en ökad tillväxtpotential och 
minskat tryck på de sociala skyddssystemens finansiering. Dessutom styrs den demografiska 
utvecklingen av slumpmässiga födelsetal och migration. Detta tryck på de sociala 
skyddssystemens finansiering har att göra med samhällets behov av allmänna nyttigheter och 
acceptansen för obligatoriska avgifter. Samhällets behov har i vissa medlemsstater visat sig 
vara stort och har tidigare inte nödvändigtvis inkräktat på den ekonomiska dynamiken. I dag 
ser man hur effektiva de ”sociala stötdämparna” i den europeiska sociala modellen är, särskilt 
i kristider. Det är för övrigt möjligt att utveckla och modernisera dessa genom en 
omdefiniering av deras omfattning och finansieringsbas.

Det är mot bakgrund av denna kortsiktighet som problemet med den offentliga skulden ska 
ses. Underskotten är önskvärda i situationer med obalans mellan investeringar och sparande.
Den offentliga politiken bör i sådana fall, via lån, använda sparade medel för att finansiera 
investeringar. Fröet till en sådan obalans fanns långt innan krisen med likviditetsbrist 
exploderade i oktober 2008. EU: s tillväxt försämrades under andra kvartalet 2008 och 
tillväxttakten i eurozonen har legat under sin potential ända sedan årtiondets början.

För att få i gång investeringarna bör medlemsstater med ett sparandeöverskott föra en 
budgetpolitik. Underskotten är dock önskvärda så länge finansieringen av dessa inte påverkar 
statsskuldsräntan och en överföring av denna börda inte på ett orimligt sätt belastar 
skattbetalarna (?). Skuldbördan ökar nämligen när realräntan är högre än tillväxttakten i 
ekonomin. När räntenivån är låg utgör den det viktigaste kriteriet för att mäta lånens 
hållbarhet på kort sikt.

Medlemsstaternas lånekapacitet beror bland annat på kreditvärderingsinstitutens inställning. 
Det har nyligen framkommit att de har en tendens att under- eller övervärdera riskerna. De ger 
endast AAA-betyg om de stater som utfärdar betygen är kreditvärdiga. En stat värderas högre 
om skulden används för att finansiera underskott, stimulera tillväxt och framtida 
skatteintäkter. Det är därför viktigt att kommissionen genomför studier för att kunna göra en 
bedömning av kvaliteten på dessa skulder och accepterar medlemsstater som skulle kunna 
överskatta sin tillväxtprognos för att i smyg kunna bygga upp underskott i lågkonjunktur.

3. Bra och dåliga skulder

Genom att ta till sig kommissionens rekommendationer har medlemsstaterna sedan euron 
infördes åtagit sig att minska sina administrativa kostnader och reformera sina 
pensionssystem. I och med krisen har alla medlemsstaters underskott och skuldkvoter ökat 
väsentligt under 2009.

Det växande underskottet beror inte endast på de åtgärder som vidtagits för att få i gång 
ekonomin. Det beror först och främst på att skatteintäkterna automatiskt har minskat och på 
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hur effektiv budgetpolitiken är, vilket avgörs av i vilken utsträckning de budgetpolitiska 
målen har uppfyllts. Ett stort underskott kan finansiera en ekonomisk expansion, som 
genererar skatteintäkter och återskapar budgetbalans. Detta är logiken i de okonventionella 
stimulansåtgärder som kommissionen rekommenderar.

Tillväxten påverkas däremot endast obetydligt av missriktade skattelättnader. Dessa 
skatteutgifter ökar snarare den offentliga skulden och leder till underskott i lågkonjunktur. 
Dåliga skulder tynger de hushåll som oftast inte sparar och dessa hushåll betalar ränta utan att 
veta om det. Eftersom underskotten framför allt påverkar de hushåll som har drabbats hårdast 
av krisen är det viktigt att snabbt identifiera underskotten i lågkonjunktur och neutralisera 
dem.

4. Stabilitetspakten

Vid utarbetandet av Maastrichtfördraget bestämdes de tillåtna underskotten och skuldkvoterna 
genom en beräkning av det underskott och den skuldkvot som var genomsnittlig bland 
länderna i det Europeiska monetära systemet. Ändringen av stabilitetspakten 2005 innebar att 
principerna för en konjunkturutjämnande makroekonomisk politik indirekt antogs. Sådana 
principer är särskilt lämpliga för den finanspolitiska hållbarheten på längre sikt. 
Kommissionen skulle faktiskt kunna fastslå denna regel för konjunkturutjämnande politik. 
Den bör se till att rekommendationer utarbetas som är förenliga med denna princip och 
undvika att sätta upp alltför snäva tidsfrister för att återskapa budgetbalans.

Eftersom det handlar om kriterier som ska mäta hållbarheten i de offentliga finanserna på 
längre sikt är indikatorn för ett strukturellt underskott särskilt anpassad till utveckling på lång 
sikt då den ska bedöma de offentliga finanserna, oberoende av konjunktureffekter. Alltså, en 
indikator för att mäta den strukturella skulden, kvoten ”statens skulder i förhållande till 
tillgångar” eller ”nettoskulden av BNP” för att uppskatta medlemsstaternas kreditvärdighet.


