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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken:
genomförande av 2012 års prioriteringar
(2012/2150(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 136 
jämförd med artikel 121.2,

– 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 rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på 
medlemsstaternas budgetramverk2,

– 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 euroområdet3,

– 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 underskott4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 av den 
16 november 2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser5,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1173/2011 av den 
16 november 2011 om effektiv övervakning av de offentliga finanserna i euroområdet6,

– med beaktande av bilaga I till europeiska rådets slutsatser av den 24–25 mars 2011, med 
titeln ”euro plus-pakten: starkare samordning av den ekonomiska politiken för 
konkurrenskraft och konvergens”7,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 23 november 2011 om årlig 
tillväxtöversikt 2012 (COM(2011)0815),

                                               
1 EUT L 306, 23.11.2011, s. 12.
2 EUT L 306, 23.11.2011, s. 41.
3 EUT L 306, 23.11.2011, s. 8.
4 EUT L 306, 23.11.2011, s. 33.
5 EUT L 306, 23.11.2011, s. 25.
6 EUT L 306, 23.11.2011, s. 1.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf
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– med beaktande av sin resolution av den 15 februari 2012 om bidraget till den årliga
tillväxtöversikten 20121,

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om genomförande av de 
allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken för de medlemsstater som har euron 
som valuta (COM(2012)0301),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om Österrikes nationella 
reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om Österrikes 
stabilitetsprogram för 2011–2016 (COM(2012)0306),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om Belgiens nationella 
reformprogram 2012 och om avgivande av rådets yttrande om Belgiens stabilitetsprogram 
för 2012–2015 (COM(2012)0314),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om 
Bulgariens nationella reformprogram 2012 och om avgivande av rådets yttrande om 
Bulgariens konvergensprogram för 2012–2015 (COM(2012)0302),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om Cyperns nationella 
reformprogram 2012 om Cyperns nationella reformprogram för 2012 och om avgivande 
av rådets yttrande om Cyperns stabilitetsprogram 2012–2015 (COM(2012)0308),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om Tjeckiens nationella 
reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om 
Tjeckiens konvergensprogram för 2012–2015 (COM(2012)0303),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om Danmarks nationella 
reformprogram 2012 och om avgivande av rådets yttrande om 
Danmarks konvergensprogram för 2012–2015 (COM(2012)0304),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om Estlands nationella 
reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om 
Estlands stabilitetsprogram för 2012–2015 (COM(2012)0311),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om Finlands nationella 
reformprogram 2012 och till rådets yttrande om Finlands uppdaterade stabilitetsprogram 
för 2012–2015 (COM(2012)0312),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om 
Frankrikes nationella reformprogram för 2012 och rådets yttrande om 
Frankrikes stabilitetsprogram för 2012-2016 (COM(2012)0313),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om Tysklands nationella 
reformprogram för 2012 och rådets yttrande om Tysklands stabilitetsprogram för 2012–
2016 (COM(2012)0305),

                                               
1Antagna texter, P7_TA(2012)0048.
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– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om Greklands nationella 
reformprogram 2012 (COM(2012)0307),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om Ungerns nationella 
reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om 
Ungerns konvergensprogram för 2012–2015 (COM(2012)0317),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om Irlands nationella 
reformprogram 2012 och om avgivande av rådets yttrande om Irlands stabilitetsprogram 
för 2012–2015 (COM(2012)0316),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om Italiens nationella 
reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om 
Italiens stabilitetsprogram för 2012–2015 (COM(2012)0318),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om Lettlands nationella 
reformprogram 2012 och till rådets yttrande om Lettlands konvergensprogram för 2012–
2015 (COM(2012)0320),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om Litauens nationella 
reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om 
Litauens konvergensprogram för 2012–2015 (COM(2012)0319),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om 
Luxemburgs nationella reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om 
Luxemburgs stabilitetsprogram för 2012–2015 (COM(2012)0315),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om Maltas nationella 
reformprogram för 2012 och rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram för 2012–2015 
(COM(2012)0321),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om 
Nederländernas nationella reformprogram för 2012 och rådets yttrande om 
Nederländernas stabilitetsprogram för 2012–2015 (COM(2012)0322),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om Polens nationella 
reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om 
Polens konvergensprogram för 2012–2015 (COM(2012)0323),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om Portugals nationella 
reformprogram för 2012 och rådets yttrande om Portugals stabilitetsprogram för 2012–
2016 (COM(2012)0324),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om 
Rumäniens nationella reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om 
Rumäniens konvergensprogram för 2012-2015 (COM(2012)0325),
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– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om 
Slovakiens nationella reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om 
Slovakiens stabilitetsprogram för 2012–2015 (COM(2012)0326),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om 
Sloveniens nationella reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om 
Sloveniens stabilitetsprogram för 2012–2015 (COM(2012)0327),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om Spaniens nationella 
reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om 
Spaniens stabilitetsprogram för 2012–2015 (COM(2012)0310),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om Sveriges nationella 
reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om 
Sveriges konvergensprogram för 2012–2015 (COM(2012)0328),

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation om 
Förenade kungarikets nationella reformprogram 2012 och till rådets yttrande om 
Förenade kungarikets konvergensprogram för 2012–2017 (COM(2012)0309),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena 
från budgetutskottet, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, 
utskottet för regional utveckling, utskottet för konstitutionella frågor och utskottet för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-0000/2012), och av 
följande skäl:

A. De ekonomiska, sociala och finansiella kriserna samt statsskuldkrisen har ännu inte ebbat 
ut.

B. Den ekonomiska planeringsterminen kodifierades i förordning (EU) nr 1175/2011 av den 
16 november 2011 (Wortmann-Kools betänkande).

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens landsspecifika rekommendationer för 
euroområdet. Parlamentet förväntar sig att dessa rekommendationer kommer att utgöra 
basen för rekommendationerna från europeiska rådets vårmöte.

2. Europaparlamentet påminner om att den europeiska planeringsterminen medger 
samordning i förväg inom euroområdet, både via översändandet av förslag till 
budgetplaner och diskussioner om planerade större reformer av den ekonomiska politiken, 
för att ta hänsyn till och minska spridningseffekterna från nationella åtgärder på andra 
länder eller på euroområdet i sin helhet.

3. Europaparlamentet är övertygat om att de åtgärder som föreslagits kommer att leda till 
hållbara offentliga finanser, förbättrad konkurrenskraft, högre tillväxt och förbättrad 
sysselsättning.
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4. Europaparlamentet noterar att kommissionen insisterar på att tillväxtfrämjande 
strukturreformer måste genomföras för Europa, så att krisen kan bemästras och Europa 
återta sin framträdande roll i världsekonomin. Parlamentet stöder kommissionens 
ansträngningar att korrigera de makroekonomiska obalanserna i euroområdet.

5. Europaparlamentet noterar att de flesta strukturreformerna koncentreras till ett begränsat 
antal områden, t.ex. arbetsmarknaden, skattesystemet, omstrukturering av banksektorn, 
eliminering av omotiverade restriktioner för reglerade verksamheter och yrken, 
liberalisering av vissa näringsgrenar, förbättrad effektivitet och kvalitet i de offentliga 
utgifterna, undvikande av onödiga nivåer i den offentliga administrationen, kamp mot 
skatteflykt samt reformering av huslåne- och fastighetsmarknaden.  

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vara tydligare i sina rekommendationer 
och att fortsätta övervaka genomförandet av tidigare rekommendationer, och att lämna 
en mer detaljerad förklaring och utvärdering när man anser att ett land endast delvis har 
följt rekommendationerna.

7. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att strikt följa bestämmelserna 
i stabilitets- och tillväxtpakten, modifierad genom ”sexpacket”, för att göra de offentliga 
finanserna motståndskraftigare och se till att Europas ekonomi blir hållbarare samt för att 
minska pressen från banksektorn. Parlamentet förväntar sig att kommissionen och rådet 
strikt tillämpar dessa bestämmelser. Budgetdisciplinen och de finanspolitiska 
institutionerna måste förstärkas, både på nationell nivå och nivåerna därunder, och de 
offentliga utgifterna bör byta inriktning mot långsiktiga investeringar, vilket kommer att 
främja en hållbar tillväxt. 

8. Europaparlamentet välkomnar att förfarandet vid alltför stora underskott har kunnat 
avslutas för flera medlemsstater. Parlamentet hoppas att ännu fler förfaranden kan avslutas 
inom en nära framtid.

9. Europaparlamentet välkomnar att allt fler av de 25 medlemsstater som undertecknade 
fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen 
nu också ratificerar det. Parlamentet uppmanar alla medlemsstater att ratificera fördraget 
så snart som möjligt. Parlamentet lovordar det positiva resultatet av den irländska 
folkomröstningen om detta fördrag.

10. Europaparlamentet uppmanar alla involverade parter att snabbt godkänna ”två-packet” 
som kompletterar den nuvarande lagstiftningen som har antagits genom 
medbeslutandeförfarandet. Alla involverade parter uppmanas bestämt att inte urvattna 
rådets slutsatser strax efter det att de har antagit dem.

11. Europaparlamentet lovordar den ekonomiska dialog som hittills har hållits mellan 
Europaparlamentet och nationella företrädare, och önska genomföra ytterligare dialoger.

12. Europaparlamentet understryker att eurogruppens arbetsmetoder måste förstärkas.

13. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till åtgärder för att förbättra det finansiella 
systemets stabilitet inom euroområdet.
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14. Europaparlamentet påminner om att kommissionens rekommendationer är ett bidrag till 
Europeiska rådets vårmöte, och att detta inte är ett lagstiftningsförfarande.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
Europeiska rådet, medlemsstaternas regeringar och ECB.


