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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med rekommendationer till kommissionen om att förbättra unionens ekonomiska 
styrning och stabilitetsram, särskilt inom euroområdet
(2010/0000(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av artiklarna 121, 126, 136, 138 och 352 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och protokollet (nr 12) om förfarandet vid alltför stora 
underskott och protokollet (nr 14) om Eurogruppen, som är fogade till fördraget om 
Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 maj 2010 om förstärkt 
samordning av den ekonomiska politiken (KOM(2010)0250),

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 27 april 2010 om en 
rekommendation av rådet om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik – del I av de integrerade riktlinjerna för Europa 2020 
(SEK(2010)0488),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 om Europa 2020: En 
strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (KOM(2010)2020),

– med beaktande av rådets förordning (EU) nr 407/2010 av den 11 maj 2010 inrättandet av 
en europeisk finansiell stabiliseringsmekanism1,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om 
upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters 
betalningsbalans2,

– med beaktande av 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 politiken3, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande 
och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott4,

                                               
1 EUT L 118, 12.5.2010, s. 1.
2 EGT L 53, 23.2.2002, s. 1.
3 EGT L 209, 2.8.1997, s. 1.
4 EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.
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– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3605/93 av den 22 november 1993 om 
tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till 
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen1,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådet av den 17 juni 2010,

– med beaktande av slutsatserna från rådets möte den 9 och10 maj 2010,

– med beaktande av uttalandet från stats- och regeringscheferna i euroområdet den 
7 maj 2010,

– med beaktande av uttalandet från stats- och regeringscheferna i euroområdet den 
25 mars 2010,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådet av den 25 och 26 mars 2010,

– med beaktande av uttalandet om stödet till Grekland från medlemsstaterna i euroområdet 
av den 11 april 2010,

– med beaktande av slutsatserna från rådets möte av den 16 mars 2010,

– med beaktande av Eurogruppens slutsatser om övervakning av konkurrenskraften inom 
euroområdet och makroekonomiska obalanser av den 15 mars 2010,

– med beaktande av Eurogruppens villkor för exitstrategier och politiska prioriteringar på 
kort sikt i strategin Europa 2020 och deras följder för euroområdet av den 15 mars 2010,

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel 
den 22 och 23 mars 2005, 

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Lissabon 
den 23 och 24 mars 2000,

– med beaktande av Europeiska rådets resolution av den 13 december 1997 om samordning 
av den ekonomiska politiken under den tredje etappen av EMU och om artiklarna 109 och 
109b i EG-fördraget,

– med beaktande av Europeiska rådets resolution av den 17 juni 1997 om stabilitets- och 
tillväxtpakten2,

– med beaktande av Europeiska rådets resolution av den 16 juni 1997 om tillväxt och 
sysselsättning3,

– med beaktande av Europeiska centralbankens skrivelse om att förstärka den ekonomiska 
styrningen i euroområdet av den 10 juni 2010, 

                                               
1 EGT L 332, 31.12.1993, s. 7.
2 EGT C 236, 2.8.1997, s. 1.
3 EGT C 236, 2.8.1997, s. 3.
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– med beaktande av sin resolution av den 16 juni 2010 om ekonomisk styrning1,

– med beaktande av sin resolution av den 17 juni 2010 om kvaliteten på statistiken i EU och 
utökade granskningsbefogenheter för kommissionen (Eurostat)2,

– med beaktande av sin resolution av den 25 mars 2010 om rapporten om den årliga 
bedömningen av euroområdet och de offentliga finanserna 20093,

– med beaktande av sin resolution av den 10 mars 2010 om EU 20204,

– med beaktande av sin resolution av den 18 november 2008 om EMU@10: Den 
ekonomiska och monetära unionens första tio år och framtida utmaningar5,

– med beaktande av artiklarna 42 och 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A7-0000/2010), och av följande skäl:

A. Den senaste ekonomiska utvecklingen har tydligt visat att samordningen av den 
ekonomiska politiken inom unionen inte har fungerat tillräckligt bra och inte heller varit 
fullt förenlig med medlemsstaternas skyldighet enligt fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget) att betrakta den ekonomiska politiken som en fråga av 
gemensamt intresse, samordna denna politik inom rådet i enlighet med relevanta 
bestämmelser i fördraget och respektera kommissionens viktiga roll i 
övervakningsförfarandet.

B. Den ekonomiska samordningen och övervakningen måste stärkas på unionsnivå, samtidigt 
som man erkänner subsidiaritetsprincipen och tar hänsyn till euroområdets särskilda krav 
och de lärdomar som måste dras av den senaste tidens ekonomiska kris. 

C. Kommissionens och Europeiska centralbankens roll måste respekteras i enlighet med 
EUF-fördraget.

D. Arbete, kunskap och innovation har en tendens att förflytta sig till bestämda regioner. 
EU:s mekanismer för ekonomisk solidaritet måste utvecklas ytterligare, med särskild 
inriktning på forskning, utveckling och utbildning.

E. Ekonomisk tillväxt är en nödvändig förutsättning för ekonomisk och social stabilitet.

F. En sund balans måste eftersträvas mellan investeringar i hållbar tillväxt och förebyggande 
av alltför stora underskott under konjunkturcykeln, i enlighet med åtaganden och riktlinjer 
på unionsnivå. 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0224.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0230.
3 Antagna texter, P7_TA(2010)0072.
4 Antagna texter, P7_TA(2010)0053.
5 EUT C 16E, 22.1.2010, s. 8.
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G. Inom euroområdet har skillnader i konkurrenskraft och bytesbalanser i obalans blivit allt 
värre under åren före krisen, och har till stor del förblivit oförändrade under krisen.

H. Fortsatt samarbete med ömsesidig respekt krävs mellan de nationella parlamenten och 
Europaparlamentet.

I. Varje förbättring av den ekonomiska övervakningen och styrningen måste bygga på 
korrekt och jämförbar statistik över den relevanta ekonomiska politiken och situationen i 
de berörda medlemsstaterna. 

J. EUF-fördraget ger unionen ökade befogenheter att stärka den ekonomiska styrningen 
inom unionen, även om framtida ändringar av bestämmelserna i EUF-fördraget inte kan 
uteslutas.

K. Heltäckande sekundärrätt måste fastställas i syfte att nå unionens mål på detta område. 
Det är nödvändigt med en förbättrad ekonomisk styrning i unionen, på grundval av 
bestämmelserna i EUF-fördraget, och unionens metod bör användas fullt ut. 
Kommissionens viktiga roll bör respekteras i syfte att främja politik som är ömsesidigt 
förstärkande.

L. Alla lagstiftningsförslag bör syfta till att stödja lämpliga incitament för hållbar 
”tillväxtfrämjande” ekonomisk politik, undvika moraliska risker, garantera förenlighet 
med andra EU-instrument och EU-bestämmelser samt till fullo utnyttja eurons alla 
fördelar som gemensam valuta i euroområdet.

M. Offentliga investeringar på kort, medellång och lång sikt måste bli mer samstämda, och 
dessa investeringar, särskilt gällande infrastruktur, måste användas effektivt med 
inriktning på målen i strategin Europa 2020, särskilt med avseende på forskning och 
utveckling, innovation och utbildning, i syfte att öka konkurrenskraft och produktivitet.

N. Olika konkurrenskraftsmodeller i unionen bör respektera landsspecifika prioriteringar och 
behov, samtidigt som skyldigheterna i enlighet med EUF-fördraget beaktas.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på grundval av tillämpliga bestämmelser i 
EUF-fördraget lägga fram förslag till lagstiftning inför parlamentet så snart som möjligt 
efter samråd med alla intresserade parter, i syfte att förbättra ramen för ekonomisk 
styrning i unionen, särskilt i euroområdet, i enlighet med de bifogade detaljerade 
rekommendationerna. 

2. Europaparlamentet bekräftar att de bifogade rekommendationerna är förenliga med 
subsidiaritetsprincipen och EU-medborgarnas grundläggande rättigheter.

3. Europaparlamentet anser att förslagets ekonomiska konsekvenser bör täckas av 
lämpliga budgetanslag.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och de bifogade 
detaljerade rekommendationerna till kommissionen, Europeiska rådet, rådet, Europeiska 
centralbanken, Eurogruppens ordförande samt medlemsstaternas parlament och 
regeringar.



PR\822070SV.doc 7/14 PE443.145v01-00

SV

BILAGA TILL RESOLUTIONSFÖRSLAGET: DETALJERADE 
REKOMMENDATIONER OM INNEHÅLLET I DET BEGÄRDA FÖRSLAGET

Rekommendation 1: Fastställ en enhetlig, klar och tydlig ram för multilateral 
övervakning av den makroekonomiska utvecklingen i unionen och medlemsstaterna 

Lagstiftningsakten bör utformas som (en) förordning(ar) om multilateral övervakning av 
ekonomisk politik och utveckling på grundval av artikel 121.6. Lagstiftningsakten bör ändra 
förordning (EG) nr 1466/97 om stabilitets- och tillväxtpaktens förebyggande delar och 
komplettera denna med en ny förordning som syftar till att fastställa en regelbaserad och 
tydlig ram för övervakning av både alltför stora obalanser, spridningseffekter och 
konkurrensutveckling.

– Fastställ omfattningen av multilateral övervakning på grundval av EUF-fördragets 
instrument och bedömningar genom kommissionen, i syfte att förhindra alltför stora 
makroekonomiska obalanser, ohållbar finanspolitik och annan ohållbar politik, och finna 
lösningar på problem som rör finansiell stabilitet och tillväxt i enlighet med målen i 
strategin Europa 2020. 

– Fastställ en bättre analytisk ram för övervakning (som inbegriper en resultattavla med 
särskilda gränsvärden för tidig varning) med lämpliga metoder och transparens för en 
effektiv multilateral övervakning som bygger på de viktigaste ekonomiska indikatorerna 
(reala och nominella), som kan påverka konkurrenskraften och bland annat – men inte 
enbart – tillväxttakten, de nationella bruttonationalprodukternas sammansättning, 
sysselsättningskvoten, utvecklingen för den reala växelkursen, 
arbetskostnadsutvecklingen, bytes-/betalningsbalansutvecklingen, kredittillväxten, 
kapitalbildning och kapitalinflöden, produktivitetsutveckling och utvecklingen av 
tillgångsmarknader (inbegripet marknader för privata skulder och fastigheter).

– Till följd av noggrann gemensam och bilateral övervakning som bygger på den 
resultattavla som åsyftas ovan och i enlighet med de integrerade riktlinjerna, bör 
medlemsstaterna besluta om sin nationella politik på ett samordnat sätt och med hänsyn 
till unionsdimensionen i den nationella politiken. 

– Fastställ gemensamma bestämmelser för en mer aktiv användning av de allmänna 
riktlinjerna för medlemsstaternas och gemenskapens ekonomiska politik som ett 
huvudhjälpmedel för ekonomisk styrning, övervakning och medlemsstatsspecifika 
rekommendationer i enlighet med strategin Europa 2020, med inriktning på tillväxt, 
strukturella reformer, produktivitet och konkurrenskraft, samtidigt som man beaktar 
konvergens och skillnader mellan medlemsstaterna, som syftar till att stärka 
medlemsstaternas konkurrensfördelar sinsemellan, ekonomins motståndskraft mot externa 
chocker och den inverkan som medlemsstaternas beslut kan få på andra medlemsstater.

– Fastställ förfaranden i syfte att kunna ge politisk rådgivning i ett tidigt skede och stödja 
användningen av politiska varningar i enlighet med artikel 121.4 i EUF-fördraget. 

– Fastställ särskilda tidsramar för unionen då en första jämförelse och bedömning av 
medlemsstaternas budgetförslag görs (huvudrubriker och antaganden) i syfte att bättre 
kunna utvärdera genomförandet och den framtida verkställigheten av stabilitets- och 
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konvergensprogram och nationella reformprogram, med tillbörlig hänsyn till de nationella 
årliga budgetförfarandena och de fleråriga budgetramarna.

– Fastställ särskilda tidsramar för unionen då de integrerade riktlinjerna behandlas på 
nationell nivå och unionsnivå, vilket gör det möjligt för alla berörda parter att lämna 
konkreta bidrag i tid.

– Harmonisera de viktigaste antagandena och indikatorerna i de prognoser som används 
som grundval för nationella stabilitets- och konvergensprogram och reformprogram. 

– Inför ett starkare åtagande i stabilitets- och konvergensprogrammen och de nationella 
reformprogrammen om att hålla sig till de finansiella målen på medellång sikt, där hänsyn 
tas till medlemsstaternas nuvarande skuldnivåer och implicita skyldigheter, särskilt med 
avseende på en åldrande befolkning. 

– Inför en starkare koppling mellan stabilitets- och konvergensprogrammen, de nationella 
reformprogrammen och de nationella årliga och fleråriga budgetramarna, samtidigt som 
nationella regler och förfaranden respekteras. 

– Inför en bättre bedömning av huvudinslagen i stabilitets- och konvergensprogrammen på 
unionsnivå innan den politik antas som anges i stabilitets- och konvergensprogrammen på 
nationsnivå.

– Garantera ett helhjärtat engagemang från de nationella parlamenten innan stabilitets- och 
konvergensprogrammen och de nationella reformprogrammen offentliggörs på unionsnivå 
inom en överenskommen tidsram. 

– Skapa en mer systematisk jämförelse mellan den planerade finanspolitiska inriktningen i 
medlemsstaternas stabilitets- och konvergensprogram och det konkreta, effektiva 
resultatet, där betydande skillnader mellan de planerade och konkreta siffrorna ifrågasätts 
och följs upp.

– Garantera ökad redovisningsskyldighet och insyn gentemot parlamentet för bedömningen 
av stabilitets- och konvergensprogrammen och de nationella reformprogrammen på 
unionsnivå i syfte att öka den allmänna medvetenheten och grupptrycket.

– Fastställ ett oberoende, systematiskt och stabilt utvärderingsförfarande, under 
överinseende av kommissionen, för stabilitets- och konvergensprogrammen och de 
nationella reformprogrammen i syfte att åstadkomma ett tydligare arbetssätt och öka 
graden av oberoende bedömning.

– Fastställ ett krav för medlemsstaterna att informera varandra och kommissionen innan 
ekonomipolitiska beslut fattas som förväntas få konkreta spridningseffekter som kan störa 
den inre marknadens eller den ekonomiska och monetära unionens funktion.  

– Fastställ ett krav för medlemsstaterna att tillhandahålla ytterligare information, om 
betydande farhågor uppstår att den politik som bedrivs kan komma att äventyra den inre 
marknadens eller den ekonomiska och monetära unionens funktion.  
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– Ta hänsyn till Europeiska systemrisknämndens bedömning i den multilaterala ramen för 
övervakning, särskilt beträffande finansiell stabilitet, stresstester, potentiella 
spridningseffekter utåt och inåt samt ökande, alltför stora privata skulder.

Rekommendation 2: Förbättra stabilitets- och tillväxtpaktens regelverk

Den lagstiftningsakt som ska antas (på grundval av bland annat artikel 126 i EUF-fördraget) 
bör särskilt syfta till att förbättra stabilitets- och tillväxtpaktens förebyggande delar och 
innehålla ekonomiskt och politiskt mer kännbara sanktioner, samtidigt som tillbörlig hänsyn 
tas till budgetstrukturen och de nationella offentliga utgifter som krävs för strukturella 
reformer som syftar till att öka tillväxten. 

– Inled förfarandet vid alltför stora underskott/förfarandet för övervakning av alltför stor 
skuldsättning på grundval av bruttoskuldnivåer. Dessa förfaranden, inbegripet detaljerade 
regelbundna rapporter om skuldutvecklingen, skulle inledas för alla medlemsstater där 
nivåerna för statsskulderna överskrider gränsvärdet på 60 procent och inte minskar i 
tillfredsställande takt. Förfarandet vid alltför stora underskott skulle ”frysas” så länge 
landet uppfyller sina finansiella mål på medellång sikt och hävas så snart skuldnivån 
underskrider 60 procent.

– Ta mer hänsyn till skuldnivån och skuldutvecklingen (en bedömning av de offentliga 
finansernas hållbarhet) i samband med konvergens mot medlemsstatsspecifika finansiella 
mål på medellång sikt i stabilitets- och konvergensprogrammen.

– Fastställ en tydlig, harmoniserad ram för att bedöma och övervaka skuldutvecklingen, 
inbegripet implicita skyldigheter och ansvarsförbindelser, t.ex. offentliga garantier för 
investeringar i offentlig-privata partnerskap. 

– Inför en övervakningsmekanism som inbegriper möjliga varnande och gradvis ökande 
sanktioner för medlemsstater som inte har nått sina finansiella mål på medellång sikt eller 
inte närmar sig dem i överenskommen takt.

– Fastställ minimiregler och riktlinjer för nationella budgetförfaranden (dvs. för årliga och 
fleråriga budgetramar) i syfte att genomföra skyldigheten i enlighet med artikel 3 i 
protokollet (nr 12) om förfarandet vid alltför stora underskott. De nationella 
budgetramarna bör innehålla tillräcklig information om både utgifter och intäkter i 
samband med de planerade budgetåtgärderna, i syfte att tillåta en förnuftig diskussion och 
granskning av budgetramarna på både nationell nivå och unionsnivå. 

– Gynna upprättandet av budgetkontrollmekanismer för tidig varning på nationell nivå.

– Fastställ på förhand angivna och förebyggande incitament som kan väljas av 
kommissionen oberoende av rådet, eller halvautomatiska sanktioner, i syfte att underlätta 
åtgärder för tidig varning och tillämpa dem progressivt.

– Verkställ och tillämpa en sådan sanktionsmekanism för medlemsstaterna i euroområdet 
som en del av den nya multilaterala ramen för övervakning och de nya instrumenten för 
stabilitets- och tillväxtpakten, särskilt den stärkta rollen för de finansiella målen på 
medellång sikt.
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– Utför nödvändiga ändringar av kommissionens interna beslutsprocess i syfte att garantera 
ett effektivt och snabbt genomförande av de halvautomatiska förebyggande sanktionerna.

Rekommendation 3: Förbättra den ekonomiska styrningen i euroområdet genom 
Eurogruppen

Under erkännande av att euroområdets länder befinner sig i en annan situation än övriga 
medlemsstater eftersom de inte har tillgång till växelkursmekanismen om de måste justera 
relativpriserna och att de delar ansvaret för att den ekonomiska och monetära unionen 
fungerar i sin helhet, bör de nya reglerna, på grundval av de andra rekommendationerna i 
denna resolution och artikel 136 i EUF-fördraget och protokollet (nr 14) om Eurogruppen, 
syfta till följande:

– Fastställ en särskild ram för euroområdet som syftar till förstärkt övervakning med 
inriktning på alltför stora makroekonomiska skillnader, priskonkurrenskraft, reala 
växelkurser, kredittillväxt och bytesbalansutveckling för de berörda medlemsstaterna.

– Öka betydelsen av euroområdets årliga övervakningsrapporter på grundval av tematiska 
kvartalsrapporter för flera länder med särskild inriktning på potentiella spridningseffekter 
från den globala ekonomiska utvecklingen och från politik och omständigheter med 
särskild inverkan på vissa medlemsstater i euroområdet.

– Förstärk sekretariatet och kansliet för Eurogruppens ordförande.

– Öka insynen och redovisningsskyldigheten för Eurogruppens beslutsprocess genom 
upprättande av en regelbunden dialog med Eurogruppens ordförande i det behöriga 
parlamentsutskottet och snabba offentliggöranden av de beslut som fattas av Eurogruppen 
på deras webbplats. 

Rekommendation 4: Fastställ en stabil och trovärdig mekanism för att förhindra och 
undanröja alltför stor skuldsättning inom euroområdet

En konsekvensbedömning och genomförbarhetsstudie bör genomföras innan en 
lagstiftningsakt antas (på grundval av artikel 352 i EUF-fördraget eller annan lämplig 
rättslig grund) som syftar till följande:

– Inrätta en permanent mekanism eller enhet (Europeiska valutafonden) som kan tillgripas i 
sista hand i fall där det inte längre är möjligt med marknadsfinansiering på grundval av 
befintliga mekanismer (de europeiska finansiella stabiliseringsmekanismerna och det 
europeiska systemet för betalningsbalansstöd) med tydliga regler för beslutsprocesser, 
finansiering, lånevillkor, övervakning, regler för fördelning av bördorna samt resurser och 
befogenheter som syftar till att underlätta låneverksamhet under exceptionella 
förhållanden och ordnad avveckling för att undvika spridningseffekter och avgränsande 
oförmåga att betala utlandsskulder, om så krävs.
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Rekommendation 5: Granska EU:s budget-, finans- och skatteinstrument

Den lagstiftningsakt/genomförbarhetsstudie som ska antas bör syfta till följande:

Ta fram en genomförbarhetsstudie (beskaffenhet, risker och fördelar) för inrättande av ett 
system på lång sikt för utfärdande av gemensamma statsobligationer.

– Förstärk unionens sammanhållningspolitik i nära samarbete med Europeiska 
investeringsbanken (EIB) i syfte att minska strukturella brister och öka konkurrenskraften 
för svagare ekonomiska regioner, framför allt genom främjande av de finansiella behoven 
hos små och medelstora företag och deras tillträde till den inre marknaden.

– Utveckla en gemensam budgetstrategi eller riktlinjer för nationella budgetar och 
EU-budgeten i enlighet med strategin Europa 2020.

– Fastställ en tydlig ram för ett nytt försök att med hjälp av EU-budgetmedel och finansiella 
resurser från EIB nå ytterligare hävstångseffekter för budgetmedlen i nästa fleråriga 
budgetram genom EIB:s expertis på området finansieringslösningar, EU-politiska 
åtaganden och den centrala rollen för finansinstitut i den offentliga och privata sektorn.

– Inrätta en högnivågrupp för skattepolitik under kommissionens ordförandeskap, med 
mandat att arbeta för en strategisk och pragmatisk strategi för skattepolitiska frågor i 
unionen, samtidigt som särskild vikt läggs vid att bekämpa skattebedrägeri, ge ny kraft åt 
uppförandekoden för företagsbeskattning och underlätta antagande av en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas och tillväxtfrämjande skattereformer.

Rekommendation 6: Reglera och övervaka finansmarknaden med en tydlig 
makroekonomisk dimension

Den lagstiftningsakt som ska antas bör syfta till följande:

– Utvärdera den möjliga granskningen av kapitalkraven för kreditinstitut i syfte att bättre 
kunna skilja mellan de kapitalkvoter som en medlemsstat tillämpar vid utlandsskulder.  

Rekommendation 7: Förbättra tillförlitligheten för EU-statistik 

Den lagstiftningsakt som ska antas bör syfta till följande:

– Garantera ett strikt genomförande av överenskomna politiska åtaganden inom 
statistikområdet.

– Öka kommissionens undersökningsbefogenheter (Eurostat) att t.ex. utan förhandsvarning 
utföra inspektioner på plats för att kontrollera statistiska uppgifter och få tillgång till all 
redovisnings- och budgetinformation för kvalitetsbedömning av de offentliga finanserna.
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– Kräv att medlemsstaterna förser kommissionen (Eurostat) med uppgifter som är förenliga 
med de statistiska principerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik1.

– Kräv att medlemsstaterna anger vilka av uppgifterna till kommissionen (Eurostat) som 
stöds av de nationella revisionsförklaringarna och en fristående revisionsberättelse.

– Inför finansiella och icke-finansiella sanktioner för tillhandahållande av statistik som inte 
är förenlig med de statistiska principerna i förordning (EG) nr 223/2009.

– Granska behovet av mer harmoniserade uppgifter som är relevanta för den ram för 
ekonomisk styrning som föreslås i denna bilaga, och sörj för en lämplig kvalitetsram för 
den europeiska statistik som krävs för att förbättra den analytiska ramen för övervakning 
(inbegripet en ”resultattavla”) för effektiv multilateral övervakning i enlighet med 
rekommendation 1.

– Harmonisera uppgifterna om de offentliga finanserna på grundval av en standardiserad 
och internationellt erkänd redovisningsmetod.

– Garantera att vissa skuldförbindelser utanför balansräkningarna anges på ett konsekvent 
och öppet sätt, särskilt vad gäller framtida kostnader till följd av pensionsutbetalningar i 
den offentliga sektorn och långfristiga kontrakt med den privata sektorn för uthyrning 
eller annat tillhandahållande av allmänna lokaler och byggnader.

Rekommendation 8: Stärk unionens yttre representation inom ekonomi och 
valutafrågor 

Den lagstiftningsakt (på grundval av artikel 138 i EUF-fördraget) som ska antas bör syfta till 
följande:

– Eftersträva en överenskommelse om representation av euroområdet/EU i IMF och andra 
relevanta finansinstitut där så är lämpligt.

– Granska villkoren för representation av euroområdet/EU i IMF och andra internationella 
organ för ekonomisk, monetär och finansiell stabilitet.

                                               
1 EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.
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MOTIVERING

Den aktuella ekonomiska, finansiella och sociala krisen har visat att den befintliga 
modellen för ekonomisk styrning i unionen inte har fungerat så effektivt som avsett i ideala 
fall. Under de senaste åren har det inte förekommit tillräcklig konvergens mellan 
medlemsstaterna. I stället har makroekonomiska och finansiella obalanser funnits kvar och 
till och med vuxit under de senaste elva åren. Ramen för övervakning har varit för 
verkningslös, och stabilitets- och tillväxtpaktens regelverk har inte respekterats tillräckligt, 
i synnerhet inte de förebyggande delarna. Som ett resultat av detta har den 
makroekonomiska obalansen hållit i sig och de offentliga finanserna har blivit än mer 
ohållbara. Ett sista led i detta var statsskuldkrisen i euroområdet under våren 2010. Nu 
måste vi dra lärdom av tidigare misstag. Vi har ett gyllene tillfälle att förbättra den 
ekonomiska ramen och införa tydliga och mer ändamålsenliga instrument för övervakning.

Detta betänkande, som kompletterar Europaparlamentets tidigare och nuvarande insatser, 
syftar främst till att lägga fram några förslag till strukturella reformer och förfaranden som 
kan hjälpa EU-institutionerna och medlemsstaterna att stärka sina respektive roller inför 
den gemensamma framtiden. Betänkandet syftar till bättre samordning med och mellan 
medlemsstaterna, särskilt beträffande medlemsstaterna i euroområdet, för att förhindra en 
upprepning av tidigare situationer. Åtgärderna bör vidtas på kort till medellång sikt genom 
sekundärrätt och på lång sikt eventuellt genom vissa ändringar av fördraget. 

I framtiden är det mycket viktigt att medlemsstaterna till fullo följer de bestämmelser och 
beslut som har antagits på EU-nivå, t.ex. stabilitets- och tillväxtpaktens regelverk och 
instrument. De överträdelser som har observerats under de senaste åren får inte upprepas. 
Ytterligare kontroll över det offentliga underskottet krävs liksom mer djupgående 
övervakning av utvecklingen av den offentliga skuldkvoten samt av offentliga sektorns 
inkomster.

Även en tydlig inriktning på EU:s produktivitet och konkurrenskraft krävs, med hänsyn till 
målen i strategin EU 2020 och särskild betoning på utbildning, innovation, forskning och 
utveckling, som tillåter flexibilitet på marknaderna. Vi måste fortsätta med de strukturella 
reformer som rör socialpolitik och integrerade arbetsmarknader, finansiella incitament för 
små och medelstora företag – den centrala drivkraften till tillväxt – och stärka en inre 
marknad, där medlemsstaterna inte konkurrerar med varandra, utan respekterar varandras 
olika snabba utvecklingstakt och tillväxt- och utvecklingsmöjligheter. 

Huvudpunkterna i detta betänkande har utvecklats i enlighet med följande åtta 
rekommendationer som syftar till att fastställa de allmänna föreställningarna av den 
ekonomiska styrningen och stabilitetsramen i EU:  

 Rekommendation 1: Fastställ en enhetlig, klar och tydlig ram för multilateral 
övervakning av den makroekonomiska utvecklingen i unionen och medlemsstaterna

 Rekommendation 2: Gör stabilitets- och tillväxtpaktens regelverk striktare

 Rekommendation 3: Förbättra den ekonomiska styrningen i euroområdet genom 
Eurogruppen
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 Rekommendation 4: Fastställ en stabil och trovärdig mekanism för att förhindra och 
undanröja alltför stor skuldsättning inom euroområdet

 Rekommendation 5: Granska EU:s budget-, finans- och skatteinstrument

 Rekommendation 6: Reglera och övervaka finansmarknaden med en tydlig 
makroekonomisk dimension

 Rekommendation 7: Förbättra tillförlitligheten för EU-statistik

 Rekommendation 8: Stärk unionens yttre representation inom ekonomi och 
valutafrågor


