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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: 
genomförande av 2013 års prioriteringar

(2013/…(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sin resolution av den 26 oktober 2012 om den europeiska 
planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av 
2012 års prioriteringar1,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 14–15 mars 2013,

– 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 politiken,

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

– 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 euroområdet,

– 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 underskott,

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

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

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 473/2013 av den 
21 maj 2013 om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast 
till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott 
i medlemsstater i euroområdet, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 472/2013 av den 
21 maj 2013 om förstärkning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2012)0408.
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offentliga finanserna i medlemsstater i euroområdet som har hotats, eller hotas av, 
allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet, 

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

– med beaktande av sin resolution av den 7 februari 2013 om bidraget till den årliga 
tillväxtöversikten 20131,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 mars 2013 till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén, ”Resultattavla för rättskipningen i EU – Ett verktyg för 
att främja effektiva domstolsväsen och tillväxt” (COM(2013)0160),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 maj 2013 som åtföljer förslaget 
till 2013 års landsspecifika rekommendationer Planeringsterminen 2013: Landsspecifika 
rekommendationer: Att ta EU ur krisen (COM(2013)0350),

– med beaktande av kommissionens förslag till rådets rekommendation av den 29 maj 2013 
om genomförande av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken för de 
medlemsstater som har euron som valuta (COM(2013)0379), samt kommissionens förslag 
av den 29 maj 2013 till rådets rekommendationer till enskilda medlemsstater 
i Europeiska unionen,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena 
från budgetutskottet och utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0000/2013), 
och av följande skäl:

A. Den ekonomiska, sociala och finansiella krisen och statsskuldskrisen har inte försvagats 
ännu och målet om en mer balanserad och integrerad ekonomisk och monetär union 
(EMU) fortsätter att vara en ouppnådd ambition. 

B. Kommissionens landsspecifika rekommendationer innehåller vissa användbara insikter 
men lyckas på det hela taget inte övertyga när det gäller balansen i politiska lösningar för 
alla politikområden.

C. Omedelbara åtgärder krävs på många områden, bland annat för att återställa långivningen 
till realekonomin och till små och medelstora företag, bekämpa skattebedrägerier och 
aggressiv skatteplanering och sträva efter effektiva EU-lösningar på arbetslöshet och 
därigenom också betydligt förbättra den sociala dimensionen av EMU.

D. Den demokratiska legitimiteten för den ekonomiska styrningen under den europeiska 
planeringsterminen kräver verklig och övertygad respekt för parlamentariska befogenheter
på EU-nivå och nationell nivå mot tendensen till en alltmer avparlamentariserad och 
mellanstatlig kultur i beslutsfattandet om den ekonomiska politiken på EU-nivå.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2013)0053.
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E. Eftersom de nya bestämmelser som infördes genom lagstiftningspaketet för 
budgetövervakning redan har trätt i kraft har de landsspecifika rekommendationerna fått 
ökad betydelse nu när de nationella reformprogrammen och stabilitetsprogrammen måste 
vara förenliga med dem. 

F. Även om rekommendationerna strikt har verkställts för medlemsstater som omfattas av ett 
program för finansiellt stöd är övriga medlemsstaters efterlevnad av de tidigare 
landsspecifika rekommendationerna ytterst låg.

G. I lagstiftningspaketet för budgetövervakning föreskrivs en klar gemenskapsmetod för 
medlemsstater i euroområdet som har hotats eller hotas av stora svårigheter med avseende 
på deras ekonomiska stabilitet.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens erkännande av att en ”framgångsrik politik 
inte bara måste vara välutformad utan också måste finna politiskt och socialt stöd” och att 
EU förutom finanspolitisk konsolidering behöver genuin tillväxt och särskilda och 
brådskande åtgärder för att angripa de oacceptabelt höga arbetslöshetsnivåerna.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens erkännande av att underskottsländerna 
behöver stimulera sin konkurrenskraft och att överskottsländerna behöver stimulera sin 
efterfrågan, och för detta krävs en långtgående revidering av det förhärskande politiska 
förhållningssättet. 

3. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen och rådet att undvika att 
tillämpa metoden ”en storlek passar alla” i de landsspecifika rekommendationerna och se 
till att rekommendationerna är fininställda efter de nationella särdragen och behoven i den 
berörda medlemsstaten. 

4. Europaparlamentet välkomnar att kommissionens rekommendationer inte riktas enbart till 
medlemsstater utan även till euroområdet som helhet. Parlamentet anser det dock 
beklagligt att rekommendationerna görs till medlemsstater som inte tillräckligt beaktar det 
starka beroendet mellan EU:s ekonomier, särskilt inom euroområdet, eller all information 
i rapporten om förvarningsmekanismen.

5. Europaparlamentet efterlyser en mer ingående undersökning av orsakerna till den stora 
ökningen av de interna skillnaderna i konkurrenskraft och ekonomiska resultat mellan 
medlemsstaterna som har blivit följden av den gemensamma valutans funktion och 
i synnerhet skillnaderna i den gemensamma politikens effekter. 

6. Europaparlamentet efterlyser en försiktig bedömning av prognoserna för långsam 
återhämtning av tillväxten, eftersom kommissionens tidigare prognoser successivt har 
reviderats nedåt. Parlamentet rekommenderar också en närmare granskning av 
hållbarheten i de förbättringar som har konstaterats i handels- och bytesbalansen och 
offentliga underskott.

7. Europaparlamentet välkomnar kommissionens erkännande av att EU:s konkurrenskraft 
inte kan och inte kommer att grundas enbart på kostnader och att det är viktigt att förbättra 
produktiviteten, investera i utbildning, forskning och innovation samt resurseffektivitet 
i överensstämmelse med målen i Europa 2020-strategin. Parlamentet beklagar därför 
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bristen på framsteg mot EU 2020-målen. Parlamentet efterlyser att det ovannämnda 
erkännandet på ett fullgott sätt speglas i de landsspecifika rekommendationerna till 
underskottsländerna, eftersom det är dessa medlemsstater som är i kritiskt behov av att 
öka sin konkurrenskraft.  

8. Europaparlamentet beklagar avsaknaden av genomförande av de 120 miljarder euro för 
den europeiska tillväxt- och sysselsättningspakten som överenskoms i juni 2012, av 
initiativet om projektobligationer som inleddes i november 2012 och av EIB:s investering 
av ytterligare 180 miljarder euro (efter ökningen av det inbetalade kapitalet till EIB med 
10 miljarder euro som godkändes den 8 januari 2013). Parlamentet uppmanar rådet och 
kommissionen att snarast undersöka och undanröja hindren för genomförandet av dessa 
initiativ. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast lägga fram ett lagstiftningsförslag 
om nya ekonomiska stimulansåtgärder för att stödja medlemsstaterna i genomförandet av 
strukturreformer, bland annat konkurrenskrafts- och konvergensinstrumentet som bygger 
på gemenskapsmetoden, som ett första steg mot finanspolitisk kapacitet för EU. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom konkurrenskrafts- och 
konvergensinstrumentet ta med ekonomiskt stöd till strukturreformer i områden som 
blockerar den ekonomiska dynamiken och effektiviteten, exempelvis reformer av det 
nationella rättsväsendet, med tekniskt stöd från EU:s resultattavla för rättskipning.

11. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen använder det manövreringsutrymme som 
erbjuds av den reviderade stabilitets- och tillväxtpakten till att förlänga tidsfristerna för 
korrigering av allt för stora underskott inom sju förfaranden. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att se till att innehållet och tidsplanen för den finanspolitiska 
anpassningen anpassas till varje lands särdrag, särskilt i länder med underskott. Man bör 
också utnyttja det ovannämnda manöverutrymmet och strukturfonderna, sunda och 
hållbara strukturreformer fullt ut samt identifiera investeringar (dvs. i de landsspecifika 
rekommendationerna) som är viktiga för att öka konkurrenskraften. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att snarast klargöra hur man på vissa villkor ska ge utrymme för 
icke-återkommande offentliga investeringsprogram med bevisad effekt på de offentliga 
finanserna.

12. Europaparlamentet välkomnar kommissionens uttalande om att överskottsländerna har 
en roll att spela i övervinnandet av den rådande krisen, inte bara genom att sänka skatterna 
och socialförsäkringsavgifterna utan också genom löneutveckling för att stimulera 
en hållbar inhemsk efterfrågan och främja nya investeringsmöjligheter. Parlamentet 
betonar betydelsen av de positiva spridningseffekter som dessa åtgärder kommer att få 
i hela EU.

13. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att utveckla en verklig 
industripolitik och en samstämd utrikeshandelspolitik för EU, som bygger på 
ömsesidighet och gemensamma miniminormer, särskilt när det gäller sociala och 
miljörelaterade frågor. Parlamentet anser att det endast är genom att förvalta sitt gränssnitt 
mot globalisering på ett intelligent sätt som EU kan garantera tillväxt, sysselsättning och, 
för flera medlemsstater, den rekommenderade successiva omfördelningen av resurser bort 
från sektorer som inte är exponerade för handel till sektorer som är exponerade för handel.
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14. Europaparlamentet lovordar kommissionens erkännande av att mer uppmärksamhet måste 
ägnas åt reformernas fördelningseffekter och uppmanar kommissionen att göra 
en ingående bedömning i förväg av de sociala konsekvenserna av alla nya 
rekommenderade reformer och att dra alla nödvändiga slutsatser från tidigare 
rekommendationer, inklusive de som lämnats till medlemsstater som har program för 
finansiellt stöd.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag för att 
fullborda EMU genom en social pelare, eftersom de nationella automatiska 
stabilisatorerna är blockerade i de medlemsstater där de behövs mest. Parlamentet betonar 
att det behövs en social resultattavla som grundsten för denna pelare.

16. Europaparlamentet instämmer i att ECB:s insatser ”på ett avgörande sätt bidragit till 
stabiliteten inom euroområdet”, genom att begränsa spekulationen i statspapper. 
Parlamentet anser dock att otillräcklig tillväxt och höga (och fortfarande stigande) nivåer 
av privat och offentlig skuldsättning i många medlemsstater innebär att det krävs en 
”omsorgsfullt styrd process för minskad skuldsättning”. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att snabbt uppfylla sina åtaganden gentemot parlamentet om
lagstiftningspaketet för budgetövervakning för att fördjupa analysen av att delvis ersätta 
nationell emission av skuldebrev med gemensam emission i form av en skuldinlösenfond 
och euroväxlar.

17. Europaparlamentet betonar att finansieringen av realekonomin, och i synnerhet av små 
och medelstora företag, inte har återställts i EU:s randområden. Parlamentet påpekar att 
stora skillnader i tillgången till kredit ytterligare stimulerar tendenserna till växande inre 
klyftor i EU och i euroområdet i synnerhet och förstör den inre marknaden genom illojala 
konkurrensvillkor. Parlamentet påpekar också att de negativa ekonomiska utsikterna 
endast delvis motiverar sådana restriktiva kreditåtstramningar. Parlamentet efterlyser
en nära övervakning av banksektorns praxis i fråga om finansiering av realekonomin, 
särskilt för ekonomiskt lönsamma små och medelstora företag. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att prioritera arbetet på alternativa finansieringskällor för små och 
medelstora företag, särskilt genom strukturfonderna, Europeiska investeringsbanken, 
Europeiska investeringsfonden och offentliga utvecklingsbanker. 

18. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för att skapa en gemensam rekonstruktionsmekanism (inbegripet en 
gemensam EU-myndighet och en industrifinansierad gemensam EU-fond), vilket är 
viktigt för att fullborda bankunionen. Parlamentet uppmanar eftertryckligen rådet att 
skyndsamt slutföra förhandlingarna med parlamentet om direktivet om 
insättningsgarantisystem och direktivet om återhämtning och rekonstruktion av banker 
(som förhandlas parallellt).

19. Europaparlamentet efterlyser att direkt bankrekapitalisering genom 
Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) görs tillgänglig så snart som alla pelarna 
i bankunionen – dvs. regelverken för den gemensamma tillsynsmekanismen och 
insättningsgarantin samt för återhämtning och rekonstruktion – är på plats. Eftersom det 
brådskar att få en gemensam rekonstruktionsfond som komplement till den gemensamma 
tillsynsmekanismen, stöder parlamentet omedelbar tidigareläggning av 
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Europeiska stabilitetsmekanismen för att ge resurser till den gemensamma 
rekonstruktionsfonden, med en återbetalningsperiod för industrin. Parlamentet anser att 
Europeiska stabilitetsmekanismen måste stärka EU:s budget och förvaltas enligt 
gemenskapsmetoden.

20. Europaparlamentet välkomnar den handlingsplan för att stärka kampen mot 
skattebedrägerier och skatteundandragande och rekommendationerna om åtgärder för att 
uppmuntra tredjeländer att tillämpa miniminormer för god förvaltning i skattefrågor och 
motverka aggressiv skatteplanering som antogs den 6 december 2012. Parlamentet betonar 
att en rättvist delad börda kräver en helt ny strategi för skattebedrägerier och 
skatteundandragande. Parlamentet uppmanar kommissionen att skyndsamt vidta åtgärder 
och rådet att tydligt stödja dessa paket. 

21. Europaparlamentet uppmanar rådet att slutföra förhandlingarna om skatt på finansiella 
transaktioner och att skyndsamt ta upp konvergens av skattesystemen inom EU på sin 
dagordning. 

22. Europaparlamentet efterlyser skyndsam tillämpning av lagstiftningspaketet för 
budgetövervakning, vars omedelbara konsekvens är att det tillfälliga trojkasystemet 
omformas till en rättsligt sund struktur i enlighet med unionslagstiftningen, under 
iakttagande av miniminivåer för demokratiskt ansvarsutkrävande.

23. Europaparlamentet betonar att den europeiska planeringsterminen inte på något vis får 
äventyra parlamentets befogenheter. Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen 
att säkerställa korrekt formell medverkan av parlamentet i alla steg i processen för den 
europeiska planeringsterminen för att öka legitimiteten i beslut som berör alla 
medborgare. 

24. Europaparlamentet betonar behovet av att öka det demokratiska ansvarsutkrävandet till 
parlamentet för viktiga inslag i driften av euroområdet, exempelvis 
Europeiska stabilitetsmekanismen, Eurogruppens beslut samt övervakningen och 
utvärderingen av program för finansiellt stöd.

25. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att se till att medlemsstaterna 
engagerar sina nationella parlament, arbetsmarknadens parter och det civila samhället i 
processen för den europeiska planeringsterminen som helhet och i synnerhet i utarbetandet 
av och diskussionen om sina nationella reformprogram. 

26. Europaparlamentet betonar vikten av dialog mellan Europaparlamentet och nationella 
parlament för att uppnå en fullt fungerande process för den europeiska planeringsterminen 
och den nödvändiga nivån av demokratiskt ansvarsutkrävande för alla som deltar. 
Parlamentet betonar nyttan av Europaparlamentets vecka om den europeiska 
planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken (EPW 2013).

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
Europeiska rådet, medlemsstaternas regeringar, kommissionen, de nationella parlamenten 
och Europeiska centralbanken.


