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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken:
den årliga tillväxtöversikten 2013
(2012/2256(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och 
särskilt artiklarna 9, 151 och 153.1 e,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2012,

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

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 november 2012 om den årliga 
tillväxtstrategin för 2013 (COM(2012)0750),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena 
från budgetutskottet, utskottet för regional utveckling och utskottet för konstitutionella 
frågor (A7-.../2012), och av följande skäl:

A. Hela euroområdet genomgår en recession med dubbel nedgång.

B. Krisen har fått förödande konsekvenser för miljoner européers liv, vilket framgår av den 
officiella sysselsättningsstatistiken: I EU har redan över 8 miljoner människor förlorat sina 
arbeten sedan 2008, över 25 miljoner européer är för närvarande arbetslösa och av dessa 
har nästan 11 miljoner varit arbetslösa i mer än ett år, nästan 10 miljoner ungdomar är för 
närvarande arbetslösa, och enbart det senaste året har 2 miljoner människor förlorat sina 
arbeten. 

C. Man bör komma ihåg att 2007, i början av krisen, uppgick den genomsnittliga offentliga 
skulden i euroområdet till endast 0,6 procent och var på väg nedåt mot ett jämviktsläge.

D. Den kraftiga försämring av de offentliga underskotten och de offentliga skulderna som har 
skett sedan 2009 i flera medlemsstater är en följd av regeringarnas reaktion på krisen, i 
avsaknad av europeiska konjunkturdämpande instrument. 

E. Analyser av 2010 och 2011 års statistik visar nu tydligt att den politiska strategi som 
valdes innebar en vändning av den svaga återhämtningen 2010 på grund av den alltför 
tidiga och omfattande åtstramningen av budgetpolitiken, vilket fick motsatta effekter i alla 
medlemsstater, som fortfarande kvarstår.

F. Kommissionens prognoser för 2012 har successivt skrivits ned från 1,8 procent våren 
2011 till -0,4 procent hösten 2012. I sin höstprognos förutspår kommissionen en BNP-
tillväxt på endast 0,1 procent för 2013. Det råder allvarliga tvivel om huruvida dessa 
prognoser för 2013 är korrekta, eftersom de sannolikt bygger på en underskattad 
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finanspolitisk multiplikator och innebär därmed att den negativa effekten av de nuvarande 
åtstramningarna av de offentliga finanserna för den ekonomiska tillväxten underskattas. 

G. Storleken på den finanspolitiska multiplikatorn i dåliga ekonomiska tider kan vara två till 
tre gånger större än i normala ekonomiska tider då produktionsgapet är nära noll.

H. En samtidig konsolidering i nästan hela EU ökade också storleken på den finanspolitiska 
multiplikatorn i euroområdet som helhet och dess effekter förstärktes av den höga graden 
av öppenhet i de europeiska ekonomierna på den inre marknaden.

I. Varje enskild medlemsstat har drabbats av konsekvenserna av sin egen inhemska 
budgetåtstramning och av den snabba samordnade konsolidering som gjorts av övriga 
medlemsstater.

J. Denna budgetåtstramningspolitik pressar tillbaka efterfrågan, löner och priser samtidigt 
som den driver upp arbetslösheten.

K. Studier som nyligen gjorts av Internationella valutafonden (IMF) visar att en gradvis och 
smidig budgetkonsolidering är att föredra framför en strategi för att minska obalanserna i 
de offentliga finanserna alltför snabbt och plötsligt.

L. Resultattavlan för förfarandet vid makroekonomiska obalanser för 2011 åskådliggör de 
enorma obalanserna i Europeiska unionen, särskilt i euroområdet. Bytesbalansens 
genomsnitt under tre år i procent av BNP visar stora överskott endast för tre länder 
(Luxemburg och Nederländerna +7,5 procent och Tyskland +5,9 procent), medan 
majoriteten av de övriga länderna visar underskott. 

M. Detta visar att vinsterna från den inre marknaden och den gemensamma valutan fördelas 
väldigt ojämnt mellan medlemsstaterna, vilket minskar de svagare ekonomiernas 
handlingsutrymme att hantera krisen.

N. De åtstramningsåtgärder som antagits av flera medlemsstater har nått en exceptionell 
omfattning: Förändringen av Greklands finansiella situation från 2010 till 2012 uppgår till 
18 procentenheter av BNP, för Portugal, Spanien och Italien till 7,5, 6,5 respektive 
4,8 procentenheter av BNP, utan några tydliga tecken på förbättringar av den ekonomiska 
situationen och tillståndet för de offentliga finanserna och med enorma sociala störningar, 
och därför måste en ny bedömning göras av de åtgärder som vidtagits.

O. Skillnaderna mellan räntesatserna för statsskulderna inom euroområdet är större än 
någonsin tidigare och räntesatserna är fortfarande på ohållbart höga nivåer för vissa 
medlemsstater.

P. Länder med överskott borde ha uppmanats att dela på anpassningsbördan genom att 
stimulera den inhemska efterfrågan, särskilt genom löneanpassningar.

Q. Kommissionen har inte lyckats framföra välgrundade argument för att de politiska 
strategier som valts med tiden kommer att ge resultat och att de kommer att få rättvisa och 
acceptabla konsekvenser för samhället.
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R. Utlåningen till den privata sektorn förblir svag och de privata kreditflödena har dämpats.

S. Skattebetalarnas förmåga att bidra är nästan uttömd i flera medlemsstater. Den svarta 
ekonomin i Europa uppskattas utgöra 22,1 procent av den totala ekonomiska 
verksamheten, vilket innebär ett bortfall av skatteintäkter på uppskattningsvis en 
biljon euro varje år.

T. I den årliga tillväxtöversikten 2013 fastställs de ekonomiska och sociala prioriteringarna 
för 2013.

U. Pelaren för budgetdisciplin bör utvecklas parallellt med solidaritets- och 
demokratipelarna.

1. Europaparlamentet välkomnar konstaterandet i 2013 års tillväxtöversikt att tillväxt är 
nödvändigt för att övervinna krisen, men tvivlar på om de positiva tecken på en 
återhämtning som kommissionen har sett är korrekta. Parlamentet varnar för risken med 
fortsatta åtstramningar av den ekonomiska verksamheten under de kommande åren på 
grund av den samlade negativa effekten av betydande och samtidiga 
konjunkturförstärkande budgetnedskärningar i hela euroområdet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på allvar undersöka möjligheten att sprida 
ut den finanspolitiska anpassningen över en längre tidsperiod och på så sätt se till att det 
finns ytterligare tillfälligt handlingsutrymme för att få igång tillväxten igen så snart som 
möjligt. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att medge att den nuvarande politiken 
motverkar sina egna syften och att se över sina politiska rekommendationer för nästa år i 
tillväxtöversikten för 2013. 

4. Europaparlamentet anser att debatten den senaste tiden om storleken på den 
finanspolitiska multiplikatorn, särskilt efter IMF:s analys av frågan i sin senaste rapport 
om utsikterna för världsekonomin, har fått oberättigat liten uppmärksamhet från 
kommissionen, samtidigt som ett allmänt samförstånd har vuxit fram om denna fråga med 
utgångspunkt i det teoretiska och empiriska arbete som nyligen gjorts i den befintliga 
ekonomiska litteraturen. Parlamentet anser att denna fråga är av central betydelse för 
utformningen av politiken eftersom felaktiga finanspolitiska multiplikatorer kan leda till 
enorma politiska misstag. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att snabbt göra sina 
makroekonomiska modeller och prognoser tillgängliga så att oberoende institut 
regelbundet kan göra grundliga och systematiska kontroller av dessa. 

5. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen erkänt att det är motiverat att 
”eventuellt” göra en justering av tidsfristen för korrigeringen av det alltför stora 
underskottet, samtidigt som fullständig hänsyn tas till andan och ordalydelsen i stabilitets-
och tillväxtpakten. Parlamentet anser emellertid att detta erkännande borde ha kommit 
tidigare. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en ny bedömning av 
medlemsstaternas situation mot bakgrund av de exceptionella omständigheter som dessa 
ställs inför – ”en ovanlig händelse utanför [medlemsstaternas] kontroll som har stor 
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inverkan på den offentliga sektorns finansiella ställning eller när det orsakas av en 
allvarlig konjunkturnedgång [i enlighet med den reviderade tillväxtöversikten]”,

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att underlätta 
konsolideringsprocessen för medlemsstater med alltför stora underskott som beror på 
exceptionella omständigheter samtidigt som det säkerställs att ”årliga budgetmål […] 
motsvarar en årlig minsta förbättring på minst 0,5 % av BNP av sitt konjunkturrensade 
saldo, utan engångsåtgärder och tillfälliga åtgärder, för att korrigera det alltför stora 
underskottet inom tidsfristen i rekommendationen” enligt formuleringen i stabilitets- och 
tillväxtpaktens förebyggande delar.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att göra en avvägning mellan 
behoven av produktiva offentliga investeringar och budgetdisciplinmålen i sina 
bedömningar av stabilitets- och konvergensprogrammen och förfarandena vid alltför stora 
underskott.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart börja utarbeta en plan som 
säkerställer att åtgärder som avser budgetdisciplin parallellt följs upp med konkreta 
förslag om solidaritet mellan medlemsstaterna och demokratisk legitimitet som en del av 
det interinstitutionella avtalet om den europeiska planeringsterminen.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att avsevärt förbättra kvaliteten, de 
landsspecifika rekommendationernas nationella särdrag och tillräcklighet, särskilt genom 
en kompetent tolkning av förfarandet vid makroekonomiska obalanser.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utan dröjsmål komma överens om en 
flerårig budgetram och se till att budgetramens roll som en källa till nödvändiga 
investeringar förstärks. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se över de rekommenderade 
åtgärderna för budgetdisciplin när ekonomier går in i en recession för att garantera en 
miniminivå för den sociala välfärden, trygga grundläggande rättigheter för arbetstagarna 
och undvika en recessionsspiral. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att lägga 
fram förslag till ett unionsinstrument för socialt skydd och sociala minimistandarder.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett helhetsperspektiv för hur 
tillväxten ska hanteras, vilket bör inbegripa en verkligt europeisk industripolitik och en 
garanti för att Europa kommer att använda all sin styrka och sitt inflytande i sina 
utrikeshandelsförbindelser. Parlamentet uppmanar kommissionen att till fullo utnyttja de 
källor till tillväxt som handeln med tredjeländer erbjuder och att införa såväl ömsesidighet 
som rättvis handel. Parlamentet uppmanar kommissionen att inbegripa starka sociala 
klausuler i handelsavtal som bygger på arbetsnormerna från Internationella 
arbetsorganisationen.

14. Europaparlamentet betonar att medlemsstaternas målinriktade insatser för att upprätthålla 
de offentliga finanserna på en lämplig nivå endast kan fungera om de makroekonomiska 
obalanserna minskas symmetriskt. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att agera snabbt för att ge tillväxt- och 
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sysselsättningspakten ett verkligt innehåll och göra den ändamålsenlig, vilket 
Europeiska rådet enades om vid sitt möte den 28−29 juni 2012.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram konkreta förslag för att öka 
kampen mot skattebedrägerier och skatteundandragande, även när det gäller tredjeländer, 
som ett avgörande verktyg för en rättvisare fördelning av de finanspolitiska insatserna och 
för att öka medlemsstaternas inkomster.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att utan dröjsmål arbeta för att 
skapa lämpliga mekanismer för en gemensam förvaltning av statsskulderna för att lätta på 
flera medlemsstaters skuldbörda och skapa villkoren för en framtida gemensam emission, 
vilken skulle begränsa skillnaderna mellan medlemsstaternas finansieringskostnader för 
sina statsskulder.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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BILAGA TILL FÖRSLAGET TILL RESOLUTION
DETALJERADE REKOMMENDATIONER NÄR DET GÄLLER INNEHÅLLET I DET

BEGÄRDA FÖRSLAGET 

REKOMMENDATION 1 OM EN ALTERNATIV STRATEGI
Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande syften:
Kommissionen och rådet bör anta en ny sexfaldig alternativ strategi enligt nedan:
1. Budgetkonsolideringen bör skjutas upp och spridas ut med vederbörlig hänsyn till 
EU:s nuvarande finanspolitiska regler. I stället för nästan 130 miljarder euro i konsolidering 
för hela euroområdet skulle en mer välavvägd budgetkonsolidering på 0,5 procentenheter av 
BNP, i enlighet med fördragen, stabilitets- och tillväxtpakten och även finanspakten enbart för 
2013 ge ett konkret handlingsutrymme på mer än 85 miljarder euro. Genom att enbart skjuta 
upp och begränsa konsolideringen kan den genomsnittliga tillväxten för euroområdet mellan 
2013 och 2017 öka med 0,7 procentenheter per år.

2. Spekulationerna om medlemsstaternas statsskulder måste stoppas.
Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) bör så snart som möjligt omfattas av 
EU:s förvaltningsstruktur med ECB som en säkerhetsmekanism.
3. De ihållande och långvariga kumulativa obalanser som har ökat sedan den 
gemensamma valutan infördes, på grund av den gemensamma politikens asymmetriska 
effekter för olika ekonomier, måste hanteras på ett lämpligt sätt genom specifika 
konvergensinstrument för att främja eftersläpande ekonomiers konkurrenskraft, särskilt 
genom att förbättra villkoren för tillväxtfrämjande investeringar i dessa ekonomier.

4. Europeiska investeringsbankens utlåning måste öka i betydande utsträckning och även 
andra åtgärder (särskilt användningen av strukturfonder och projektobligationer) så att 
verkliga framsteg görs när det gäller Europeiska unionens tillväxtagenda. Tillväxt- och 
sysselsättningspakten måste utan dröjsmål göras om till konkreta investeringar.

5. Rättsliga initiativ och politiska instrument måste genomföras så att kreditflödet till 
realekonomin återinrättas. Företag, särskilt små och medelstora företag, måste få tillgång till 
finansiering och villkoren för sådan finansiering bör vara jämförbara på den inre marknaden 
och särskilt inom euroområdet.

6. En nära samordning av den ekonomiska politiken måste syfta till att minska de interna 
obalanserna i EU och särskilt i euroområdet. Anpassningen får inte enbart vara en fråga för 
underskottsländerna. Överskottsländerna måste också vidta åtgärder för att främja den 
inhemska efterfrågan och få rekommendationer från kommissionen i enlighet med detta.

REKOMMENDATION 2 OM DEMOKRATISK KONTROLL OCH LEGITIMITET
Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av 
Europeiska rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande syften:
Europaparlamentet påpekar på nytt behovet att till fullo involvera parlamentet – den enda 
överstatliga europeiska institutionen – i samordningen av den ekonomiska politiken och i den 
årliga tillväxtöversikten.

Europaparlamentet påpekar att parlamentet måste erkännas som det europeiska demokratiska 
forum som ska göra en övergripande utvärdering när den europeiska planeringsterminen löper 
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ut. Parlamentet anser att som ett tecken på detta erkännande bör företrädare för 
EU-institutionerna och de ekonomiska organ som är involverade i processen lämna 
information till Europaparlamentets ledamöter när detta begärs. Europaparlamentet begär att 
parlamentets demokratiska kontroll införlivas i det interinstitutionella avtalet om den 
europeiska planeringsterminen. 

REKOMMENDATION 3 OM SKATTEUNDANDRAGANDE:
Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som Europeiska rådet ska anta 
utifrån den årliga tillväxtöversikten ska syfta till att:
Genom att genomgående använda trovärdiga källor har resultatet av skatteundandragande och 
skatteflykt i Europeiska unionen uppskattats till ungefär 1 biljon euro per år. Det är möjligt att 
hantera både skatteundandragande och skatteflykt endast om medlemsstaterna är villiga att 
konsekvent genomföra åtgärder som bygger på att införa landsvis rapportering, en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas, en genomgripande redovisningsreform, en förändring av 
reglerna för företagens offentliggörande av sina räkenskaper för skatteändamål, mer 
investeringar i personal som arbetar med skatterevisioner och en uppgradering och utvidgning 
av Europeiska unionens direktiv om skatt på sparande. 

Kommissionen har lagt fram en handlingsplan om skattebedrägeri, skatteundandragande och 
skatteparadis. Denna nya inriktning måste erkännas gemensamt av medlemsstaterna i syfte att 
komma överens om ett ambitiöst och samtidigt realistiskt överordnat mål om att halvera 
skattegapet före 2020. Genom att röra sig mot detta mål skulle medlemsstaterna gradvis få 
nya skatteinkomster som skulle uppgå till flera hundra miljarder euro per år utan att höja 
skattesatserna.

Kommissionen och rådet måste vidta åtgärder när det gäller följande fem centrala frågor:
1. Reformera redovisningsreglerna och reglerna för företagens offentliggörande av sina 
räkenskaper.
2. Uppgradera och utvidga Europeiska unionens direktiv om skatt på sparande.

3. Se till att det finns en obligatorisk gemensam konsoliderad bolagsskattebas.
4. Införa landsvis rapportering för gränsöverskridande företag.

5. Skärpa regleringen av bolagsregister och register över truster. 
Detta måste inbegripa tillräckliga EU-omfattande avtal med centrala tredjeländer som för 
närvarande gör det möjligt för finansinstitut att underlätta skattebedrägerier och 
skatteundandragande i EU, såsom Schweiz. 

Det är av yttersta vikt att kommissionen förhandlar med tredjeländer för EU som helhet och 
inte låter enskilda länder inleda bilaterala överenskommelser. Det vill säga EU måste leda 
diskussionerna i G20 och därefter i G8 om kampen mot skatteparadisen.


