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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om den ekonomiska politiken i euroområdet 2020
(2020/2078(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 122.2 
som innebär att ekonomiskt bistånd från unionen beviljas en medlemsstat som har 
svårigheter eller allvarligt hotas av stora svårigheter till följd av naturkatastrofer eller 
osedvanliga händelser utanför dess kontroll, samt artikel 136 och protokollen 1 och 2,

– med beaktande av fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska 
och monetära unionen och dess undantagsklausul i artiklarna 5.1, 6.3, 9.1 och 10.3 i 
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 
politiken1 och artiklarna 3.5 och 5.2 i rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 
1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför 
stora underskott2 som underlättar samordningen av budgetpolitiken i tider av allvarlig 
ekonomisk nedgång,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 december 2019 Rapport om 
förvarningsmekanismen 2020 (COM(2019)0651), och kommissionens rekommendation 
till rådets rekommendation av den 17 december 2019 om den ekonomiska politiken i 
euroområdet (COM(2019)0652),

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 februari 2020 om den ekonomiska 
politiken i euroområdet3,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 februari 2020 Europeiska 
planeringsterminen 2020: bedömning av strukturreformer, förebyggande och 
korrigering av makroekonomiska obalanser och fördjupade granskningar enligt 
förordning (EU) nr 1176(2011) (COM(2020)0150),

– med beaktande av sin resolution av den 10 juli 2020 om en övergripande EU-politik för 
att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan 
och annan utveckling på senare tid4,

– med beaktande av sin resolution av den 16 februari 2017 om att förbättra Europeiska 
unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential5,

1 EGT L 209, 2.8.1997, s. 1.
2 EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.
3 https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2020/02/18/council-approves-its-recommendation-on-
the-economic-policy-of-the-euro-area-for-2020/. 
4 Antagna texter, P9_TA(2020)0204.
5 Antagna texter, P8_TA(2017)0049.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/18/council-approves-its-recommendation-on-the-economic-policy-of-the-euro-area-for-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/18/council-approves-its-recommendation-on-the-economic-policy-of-the-euro-area-for-2020/
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– med beaktande kommissionens meddelande av 5 februari 2020 Översyn av den 
ekonomiska styrningen Rapport om tillämpningen av förordningarna (EU) nr 
1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 och 473/2013 och 
om ändamålsenligheten hos rådets direktiv 2011/85/EU (COM(2020)0055),

– med beaktande av kommissionens meddelande av 6 december 2017 Ytterligare steg mot 
fullbordandet av Ekonomiska och monetära unionen: en färdplan (COM(2017)0821),

– med beaktande av arbetsdokumentet av den 27 maj 2020 från kommissionens 
avdelningar Identifying Europe’s recovery needs (SWD(2020)0098)6,

– med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om förslaget till rådets förordning 
om inrättande av Europeiska valutafonden7,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 16 september 2020 om utkastet till 
rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel8,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 juli 2020 Ekonomisk prognos 
sommaren 20209,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 21 juli 202010,

– med beaktande av sin resolution av den 18 december 2019 om rättvis beskattning i en 
digitaliserad och globaliserad ekonomi:  BEPS 2.011,

– med beaktande av sin resolution av den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot 
covid-19-pandemin och dess konsekvenser12,

– med beaktande av sin resolution av den 15 maj 2020 om den nya fleråriga budgetramen, 
egna medel och återhämtningsplanen13,

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna given 
(2019/2956(RSP))14,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 mars 2020 Samordnad 
ekonomisk reaktion på Covid-19-utbrottet (COM(2020)0112),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/460 av 
den 30 mars 2020 om ändring av förordningarna (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013 
och (EU) nr 508/2014 vad gäller särskilda åtgärder för att mobilisera investeringar i 

6 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Identifying Europe’s recovery needs, s. 16. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf.
7 Antagna texter, P8_TA(2019)0218.
8 Antagna texter, P9_TA(2020)0220.
9 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip132_en.pdf.
10 https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf.
11 Antagna texter, P9_TA(2019)0102.
12 Antagna texter, P9_TA(2020)0054.
13 Antagna texter, P9_TA(2020)0124.
14 Antagna texter, P9_TA(2020)0005.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-05-15_EN.html#def_1_3
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2956(RSP)
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip132_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
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medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem samt i andra sektorer av deras ekonomier 
som reaktion på covid-19-utbrottet (Investeringsinitiativ mot effekter av coronavirus)15,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 mars 2020 om aktivering av 
den allmänna undantagsklausulen i stabilitets- och tillväxtpakten (COM(2020)0123),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/461 av 
den 30 mars 2020 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 i syfte att ge 
ekonomiskt bistånd till medlemsstater och länder som förhandlar om anslutning till 
unionen som är allvarligt drabbade av ett större hot mot folkhälsan16,

– med beaktande av kommissionens vägledning av den 25 mars 2020 till medlemsstaterna 
angående utländska direktinvesteringar, fri rörlighet för kapital från tredjeländer och 
skydd av Europas strategiska tillgångar, inför tillämpningen av förordning 
(EU) 2019/452 (förordningen om granskning av utländska direktinvesteringar) 
(C(2020)1981),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 mars 2020 om den tillfälliga 
ramen för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående 
covid-19-utbrottet och ändringen av denna ram den 4 april 2020 (2020/C 112 I/01),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 mars 2020 till 
medlemsstaterna om ändring av bilagan till kommissionens meddelande till 
medlemsstaterna om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt på kortfristig exportkreditförsäkring (2020/C 101 I/01 – C(2020) 
2044),

– med beaktande av kommissionens beslut av den 3 april 2020 om befrielse från 
importtullar och mervärdesskatt som beviljas för import av varor som krävs för att 
bekämpa effekterna av covid-19-utbrottet under 2020 (C(2020) 2146),

– med beaktande av kommissionens förslag till förordning av den 28 april 2020 om 
ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassning 
mot bakgrund av covid-19-pandemin (antagandet av ett bankpaket (COM(2020)0310 –
 2020/0066(COD)),

– med beaktande av bedömningen av den finanspolitiska ramen med fokus på sex- och 
tvåpacken av den 19 september 2019, årsrapporten från den europeiska finanspolitiska 
nämnden av den 29 oktober 2019 och uttalandet från den europeiska finanspolitiska 
nämnden om covid-19 av den 24 mars 2020 och den europeiska finanspolitiska 
nämndens bedömning av en lämplig framtida finanspolitisk inriktning för euroområdet 
2021 av den 1 juli 2020,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 december 2019 om den årliga 
strategin för hållbar tillväxt 2020 (COM(2019)0650),

15 EUT L 99, 31.3.2020, s. 5.
16 EUT L 99, 31.3.2020, s. 9.
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– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 december 2019 Den 
europeiska gröna given (COM(2019)0640),

– med beaktande av kommissionens ekonomiska prognoser våren 2020 av den 6 maj 2020 
(Institutional Paper 125),

– med beaktande av rådets förordning (EU) 2020/672 av den 19 maj 2020 om inrättande 
av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en 
krissituation (SURE) till följd av covid-19-utbrottet17,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 maj 2020 Europeiska 
planeringsterminen 2020 – Landsspecifika rekommendationer (COM(2020)0500),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 maj 2020 EU vid ett vägskäl – 
bygga upp och bygga nytt för nästa generation (COM(2020)0456),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 maj 2020 om EU-budgeten 
som motor i den europeiska återhämtningsplanen (COM(2020)0442),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 maj 2020 om kommissionens 
justerade arbetsprogram 2020 (COM(2020)0440),

– med beaktande av kommissionens förslag av den 28 maj 2020 till rådets förordning om 
inrättande av Europeiska unionens återhämtningsinstrument för att stödja 
återhämtningen efter covid-19-pandemin (COM(2020)0441),

– med beaktande av kommissionens ändrade förslag av den 28 maj 2020 till rådets beslut 
om systemet för Europeiska unionens egna medel (COM(2020)0445),

– med beaktande av de fyra ordförandenas rapport av den 5 december 2012 Mot en 
verklig ekonomisk och monetär union, de fem ordförandenas rapport av den 22 juni 
2015 Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union, kommissionens vitbok 
av den 1 mars 2017 om Europas framtid och kommissionens diskussionsunderlag av 
den 31 maj 2017 om en fördjupad ekonomisk och monetär union,

– med beaktande av Eurogruppens rapport till ledarna om fördjupningen av EMU av den 
4 december 2018,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A9-0193/2020), och av följande skäl:

A. Covid-19-pandemin har gett upphov till en aldrig tidigare skådad och symmetrisk 
chock, både för EU och globalt, och dess varaktighet och dess hälsomässiga, sociala och 
ekonomiska konsekvenser kan ännu inte förutses.

17 EUT L 159, 20.5.2020, s. 1.
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B. Chocken är symmetrisk men effekterna varierar avsevärt mellan medlemsstaterna, inte 
bara beroende på allvarlighetsgraden i pandemin och strängheten i åtgärderna för att 
begränsa den, utan också på medlemsstaternas specifika ekonomiska exponeringar och 
ursprungliga förutsättningar, inte minst vissa sektorers sårbarhet och deras tillgängliga 
utrymme för diskretionära finanspolitiska åtgärder.

C. En bestämd, samordnad och solidarisk europeisk respons är avgörande för att mildra 
krisens negativa ekonomiska och sociala konsekvenser och fragmenteringen av den inre 
marknaden och för att hindra en ytterligare fördjupning av de makroekonomiska 
skillnaderna och en strukturell polarisering mellan regioner och länder. På grund av det 
omfattande ömsesidiga beroendet skulle en ofullständig återhämtning i ett land få 
spridningseffekter på alla andra länder och hämma den ekonomiska tillväxten överallt.

D. De flesta effekterna kommer sannolikt att vara tillfälliga, och om de nationella och 
europeiska strategierna för att stödja inkomster, arbetstillfällen, likviditet och 
investeringar är effektiva kommer den ekonomiska aktiviteten att ta fart igen så snart 
restriktionerna gradvis lättas. Bestående negativa konsekvenser kan dock förväntas, 
såsom en fortsatt dämpad efterfrågan, osäkerhet när det gäller marknaden och 
inkomster, investeringsbortfall och ökad arbetslöshet, vilket minskar ekonomins 
produktionspotential och försvårar återgången till den tidigare produktions- och 
tillväxtbanan.

E. Unionen måste hantera den nuvarande krisen på ett sätt som ökar dess resiliens mot 
kriser i framtiden.

F. EU och dess medlemsstater har förbundit sig till de fördragsbaserade grundläggande 
värderingarna, genomförandet av FN:s Agenda 2030, den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och Parisavtalet.

G. Kvinnor har drabbats oproportionerligt hårt av krisen och återhämtningsplanen tar inte 
itu med de covid-19-relaterade utmaningarna i vårdsektorn och de specifika utmaningar 
som kvinnor står inför.

H. Covid-19-krisen drabbar i synnerhet sårbara grupper och leder till ökad ojämlikhet, 
fattigdom, arbetslöshet och ökade sociala skillnader samt undergräver de sociala 
standarderna och anställningsstandarderna i Europa.

I. Covid-19-pandemin har tydliggjort vikten av att värdesätta tillhandahållandet av 
omsorgsarbete, inte bara inom sjukvården utan även inom barnomsorg, omsorg om 
personer med funktionsnedsättningar och äldreomsorg. Parlamentet betonar att 
euroområdets ekonomiska politik behöver satsa mer på investeringar inom 
högkvalitativa, överkomliga och tillgängliga offentliga och privata vård- och 
omsorgstjänster.

J. 2019 hade endast 5,7 % av de landsspecifika rekommendationerna genomförts fullt ut 
av medlemsstaterna och för 45,9 % av dem hade åtminstone vissa framsteg gjorts men 
48,4 % hade inte genomförts alls eller bara genomförts med begränsade framsteg.
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K. För den demokratiska legitimitetens och transparensens skull måste rådet, 
kommissionen och Eurogruppen ansvara inför Europaparlamentet under alla steg i den 
europeiska planeringsterminen.

I. Utgångsläget

1. Europaparlamentet noterar med stor oro att enligt kommissionens ekonomiska 
sommarprognos 2020 förväntas EU drabbas av den djupaste recessionen under hela 
EU:s historia med en nedgång på 8,3 % under 2020, vilket är betydligt mer än de 7,4 % 
som inledningsvis förutspåddes i vårprognosen och innebär en recession som är mycket 
djupare än den under finanskrisen 2009. Parlamentet noterar också en kraftig uppgång i 
det samlade budgetunderskottet, från 0,6 % av BNP 2019 till cirka 8,5 % av BNP 2020, 
både i euroområdet och i EU som helhet, och innebär en ny topp för euroområdets 
samlade skuldkvot på nära 102,7 % (95,1 % i EU), vilket vänder den sjunkande trenden 
sedan 2014. Parlamentet betonar att arbetslösheten i euroområdet förväntas öka från 
7,5 % (6,7 % i EU) 2019 till 9,5 % (9 % i EU) 2020, och att en anmärkningsvärd 
negativ inverkan kan förväntas för små och medelstora företag, samtidigt som den inre 
marknaden och dess konkurrenskraft omgärdas av extremt stor osäkerhet och betydande 
nedåtrisker.

2. Europaparlamentet är oroat över de negativa effekterna av covid-19-krisen på 
världsekonomin, handeln, ojämlikheter (inbegripet inkomstklyftor och ojämställdhet 
mellan könen) och fattigdomen. Parlamentet noterar den förväntade nedgången av 
världens BNP (exklusive EU) med ca 3 % i år, vilket är en starkare nedgång än under 
den globala finanskrisen 2008–2009, med en minskning av de globala importvolymerna 
på mer än 10 % och en minskning av euroområdets export på cirka 13 % 2020. 
Parlamentet är bestört över den ökade fattigdomen till följd av att många tillväxtländer 
och låginkomstländer har begränsad kapacitet att hantera en hälsokris av denna 
omfattning och begränsat politiskt handlingsutrymme att absorbera den 
makroekonomiska effekten.

3. Europaparlamentet påpekar att kommissionens uppskattning av investeringsbehoven i 
EU-27 under 2020 och 2021 kommer att uppgå till 1,5 biljoner euro, utöver den basnivå 
som antogs i vårprognosen för att genomföra den gröna omställningen och den digitala 
omvandlingen på minst 595 miljarder euro per år18, inklusive ytterligare 
investeringsbehov på 20 miljarder euro per år för att göra de strategiska investeringar 
som krävs för EU:s autonomi att stärka resiliensen hos industrin och EU:s strategiska 
oberoende för de mest nödvändiga varorna och tjänsterna (medicinska produkter och 
läkemedel, strategisk digital infrastruktur, viktig möjliggörande teknik, kritiska råvaror, 
försvar och rymd).

4. Europaparlamentet påpekar att de sammanlagda likviditetsåtgärderna som svar på 
pandemin uppgår till 22 % av EU:s BNP och kompletterades av befintliga EU-
budgetinstrument som ger stöd på upp till 4,5 % av EU:s BNP19. Parlamentet anser att 
dessa åtgärder kommer att behöva fortsätta under 2021. Parlamentet noterar vidare att 

18 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Identifying Europe’s recovery needs, s. 16. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf. 
19 Sida 3 i vårprognosen 2020. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip125_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip125_en.pdf
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initiativet Next Generation EU kan tillhandahålla ytterligare finanspolitisk stimulans för 
de europeiska ekonomierna på cirka 4–5 % av BNP under de kommande fyra åren.

5. Europaparlamentet betonar att såväl offentliga som privata investeringar var klart 
otillräckliga redan före krisen, och beräkningarna visar på ytterligare en kraftig 
minskning av investeringarna som uppskattas till sammanlagt 846 miljarder euro 2020 
och 202120.

II. Krav på kort sikt

Ekonomisk återhämtning

6. Europaparlamentet konstaterar att EU står inför en aldrig tidigare skådad utmaning att 
mildra de sociala och ekonomiska konsekvenserna av den unika recessionen och 
fastställa en kurs för en snabb ekonomisk återhämtning som är kopplad till en hållbar 
och rättvis omställning och digital omvandling och till en försträkrt konkurrenskraft. 
Parlamentet är övertygat om att detta kräver en betydande och varaktig ökning av de 
privata och offentliga investeringarna och socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara 
reformer med långsiktig bärkraft och att de ökade investeringsnivåerna måste 
stabiliseras under många år framöver, samtidigt som det krävs en ökad uppåtriktad 
konvergens inom EU och hållbar tillväxt.

7. Europaparlamentet välkomnar den snabba och kraftfulla responsen på krisen inom 
penning- och finanspolitiken, både på EU-nivå och på medlemsstatsnivå, genom ECB:s 
stödköpsprogram föranlett av pandemin (PEPP), aktiveringen av den europeiska 
stabilitetsmekanismen (ESM) och lanseringen av EIB:s alleuropeiska garantifond som 
säkerställer likviditet och stabilisering av finansmarknaderna, och noterar 
kommissionens aktivering av den allmänna undantagsklausulen, som möjliggör 
maximal flexibilitet när det gäller det finanspolitiska ramverket och antagandet av 
tillfälliga regler för statligt stöd för att ge nationella regeringar möjligheten att ge 
finansiellt stöd till hälso- och sjukvårdssystem och företag, utöver det förestående 
europeiska stödsystemet för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) 
som är utformat för att behålla personer i sysselsättning under krisen.

8. Europaparlamentet välkomnar Europeiska rådets slutsatser med förslag till en 
återhämtningsplan för Europa och instrumentet Next Generation EU21 som omfattar 750 
miljarder euro, kommissionens utfärdande av obligationer och nya egna medel. 
Parlamentet påminner dock om sitt krav på en mycket större investeringsinsats för att 
hantera covid-19-krisen, och konstaterar att det behövs ytterligare åtgärder för att 
förhindra enorma ekonomiska och sociala skillnader och för att uppnå EU:s långsiktiga 
sociala och miljömässiga mål.

9, Europaparlamentet anser att det är avgörande att det föreslagna återhämtningspaketet 
ligger helt i linje med EU:s nya hållbara tillväxtstrategi och vilar på en sund 
finansieringsstrategi, dvs. i enlighet med principerna i den europeiska gröna given, som 
gör hållbarhet till kärnan av dess åtgärder och målsättningar, den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter och FN:s mål för hållbar utveckling samt målet att skydda kvinnors 

20 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Identifying Europe’s recovery needs (se ovan).
21 https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-21/. 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-21/
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rättigheter och uppnå jämställdhet. Parlamentet begär att medel och resurser ska styras 
mot projekt och stödmottagare som spenderar de berörda resurserna på ett ansvarsfullt 
och effektivt sätt för hållbara projekt som ger största möjliga effekt, samtidigt som man 
stärker egenansvaret för den europeiska planeringsterminen och respekterar våra 
fördragsbaserade grundläggande värden. 

10. Europaparlamentet understryker att återhämtningen måste bygga på uppåtriktad social 
och ekonomisk konvergens, social dialog och förbättrade sociala rättigheter och 
arbetsvillkor för arbetstagare, anställda och egenföretagare, och måste ge ytterligare 
stöd till investeringsplanen för ett hållbart Europa, med särskild uppmärksamhet på 
egenmakt.

11. Europaparlamentet begär att företag som får statligt stöd, EU-medel eller andra 
offentliga medel inom ramen för covid-19-krisen bibehåller sina arbetstagares jobb och 
erbjuder dem skydd, betalar sin skäliga andel av skatterna, förbinder sig att uppnå 
hållbarhetsmål på grundval av internationella standarder för ansvarsfullt företagande 
och avstår från att betala ut utdelningar eller erbjuda aktieåterköpsprogram som syftar 
till att gynna aktieägare och höja aktiekurserna.

12. Europaparlamentet noterar aktiveringen av stabilitets- och tillväxtpaktens allmänna 
undantagsklausul på grund av den allvarliga ekonomiska nedgången, och förväntar sig 
att den inte kommer att aktiveras längre än vad som är nödvändigt för att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar att återhämta sig från pandemikrisen, tillhandahålla 
stabilisering på kort sikt och stärka medlemsstaternas ekonomiska och sociala resiliens 
samt styra ekonomin mot en hållbar och inkluderande omställning som främjar 
konkurrenskraft och regional och social uppåtriktad konvergens,

13. Europaparlamentet delar den europeiska finanspolitiska nämndens oro över att 
vägledning om tidpunkten och villkoren för ett utträde från den allmänna 
undantagsklausulen bör tillhandahållas senast våren 2021, och uppmanar kommissionen 
att lägga fram en färdplan baserad på ekonomisk forskning och uppgifter som tar 
hänsyn till den europeiska finanspolitiska nämndens synpunkter.

14. Europaparlamentet delar i detta hänseende den europeiska finanspolitiska nämndens 
ståndpunkt att en snabb vändning av den finanspolitiska inriktningen inte är önskvärd 
för återhämtningen och att större och längre finanspolitiskt stöd och en förlängning av 
vissa diskretionära finanspolitiska åtgärder, inbegripet vissa komponenter i de offentliga 
utgifterna, behövs även 2021 för att få fart på efterfrågan.

15. Europaparlamentet påminner om det särskilda behovet av att främja uppåtriktad 
konvergens och hållbar tillväxt inom EU och särskilt inom euroområdet.

Göra en översyn och på grundval av översynsresultaten anpassa ramen för 
finanspolitiken och den ekonomiska politiken

16. Europaparlamentet noterar den europeiska finanspolitiska nämndens slutsats22 att det 
finanspolitiska ramverket måste ses över och beroende på resultaten anpassas, på grund 

22 Årsrapport 2019 från Europeiska finanspolitiska nämnden, s. 71.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-efb-annual-report_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-efb-annual-report_en.pdf
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av dess onödiga komplexitet och procyklikalitet och det faktum att det inte har skyddat 
de offentliga finansernas kvalitet eller främjat hållbara offentliga investeringar under 
tillväxtperioden de senaste sju åren före krisen, och är övertygat om att den djupa 
ekonomiska kris som utlöstes av pandemin ytterligare förstärker detta behov.

17. Europaparlamentet anser att översynen och den på resultaten grundade anpassningen av 
det finanspolitiska ramverket efter covid-19-krisen måste finna en ny balans för att 
främja ovannämnda krav i form av ökade tillväxtfrämjande offentliga utgifter i samband 
med klimatförändringar och digitalisering, samt social, ekonomisk och miljömässig 
resiliens, och stabilisering av den nya investeringsnivån, inbegripet investeringar i 
samband med företagens återhämtning, särskilt för små och medelstora företag, och den 
inre marknaden och dess konkurrenskraft, samtidigt som en hållbar budgetförvaltning 
säkerställs.

18. Europaparlamentet påpekar att ramen för ekonomisk styrning också bör ta hänsyn till 
den rådande ekonomiska verkligheten och vara förenlig med EU:s politiska 
prioriteringar, samtidigt som man förbättrar efterlevnaden av förenklade, tydliga och 
genomförbara finanspolitiska regler som har setts över och anpassats på grundval av 
dessa resultat.

19. Europaparlamentet förespråkar en kontracyklisk finanspolitik i EU och dess 
medlemsstater och en minskning av skuldkvoten och ha nationella budgetar i balans 
eller med små överskott under EU:s tillväxtperioder under konjunkturuppgångar, för att 
effektivt möta framtida utmaningar och säkerställa stabiliteten i euroområdet. 
Parlamentet uppmanar dock kommissionen och rådet att inte upprepa tidigare misstag i 
responsen på den ekonomiska krisen. 

20. Europaparlamentet är bekymrat över covid-19-krisens betydande men ojämna negativa 
effekter på offentliga underskott och privat skuldsättning i hela euroområdet, särskilt i 
medlemsstater som hade hög offentlig skuldsättning före pandemins återverkningar, 
vilket ytterligare förvärrar situationen i de medlemsstater som drabbats särskilt hårt av 
pandemin och/eller redan har hög statsskuld sedan tidigare. Parlamentet efterlyser en 
lösning som garanterar hållbarhet i den offentliga skuldsättningen. Parlamentet anser 
mot denna bakgrund att utfärdandet av Europeiska kommissionens obligationer är ett 
viktigt steg i den nuvarande krisen.

21. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att översynen av EU:s finans- och 
ekonomipolitiska ram avseende de landsspecifika rekommendationerna tillhandahåller 
skräddarsydda lösningar för att hantera medlemsstaternas olika behov. Parlamentet 
efterlyser regler som skapar handlingsutrymme för finanspolitiken att på kort sikt 
reagera på chocker och minska de höga offentliga skuldkvoterna i enlighet med 
finanspolitiska regler inom en realistisk och rimlig tidsperiod, samtidigt som en 
tillräcklig nivå på offentliga investeringar, en hållbar skattepolitik och stabila 
statsinkomster möjliggörs, liksom en långsiktig modernisering och förstärkning av 
offentlig infrastruktur.

22. Europaparlamentet betonar att europeiska, nationella och subnationella offentliga 
investeringar, med respekt för finanspolitisk hållbarhet och sunda budgetregler, i hög 
grad bidrar till att stärka EU i dess strävanden 1) att återhämta sig från covid-19-krisen, 
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2) att främja en omställning till ett renare, socialt inkluderande, hållbart och digitalt 
samhälle samt att främja tillväxt och stärka den inre marknaden och sammanhållningen 
inom EU och 3) att öka EU:s konkurrenskraft och strategiska autonomi. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att skapa ett regelverk som inbegriper 
investeringsregler som är förutsägbara och stöder offentliga och privata investeringar i 
linje med EU:s långsiktiga mål, samtidigt som man säkerställer medlemsstaternas 
förmåga att reagera på framtida kriser.

För en hållbar och demokratisk europeisk planeringstermin

23. Europaparlamentet välkomnar den europeiska gröna given som en viktig del av vår nya 
strategi för hållbar tillväxt som sammanför de fyra dimensionerna miljö, produktivitet, 
stabilitet och rättvisa, och där konkurrenskraftig hållbarhet står i centrum för Europas 
sociala marknadsekonomi, möjliggjord av digital och grön teknik, en innovativ 
industriell bas och strategisk autonomi, för att göra Europa till en föregångare i 
omvandling. 

24. Europaparlamentet välkomnar den nya tonvikten i den europeiska planeringsterminens 
vårpaket på att skapa en omedelbar ekonomisk-politisk respons för att ta itu med och 
minska de hälsomässiga och socioekonomiska effekterna av covid-19 och få fart på den 
ekonomiska aktiviteten. Parlamentet noterar att de landsspecifika rekommendationerna i 
vårpaketet fokuserade på de mest brådskande utmaningarna till följd av pandemin och 
på att återinrätta hållbar tillväxt och att rekommendationerna är strukturerade kring 
följande två mål, att på kort sikt mildra coronaviruspandemins allvarliga negativa 
socioekonomiska konsekvenser och att på kort till medellång sikt uppnå hållbar och 
inkluderande tillväxt som underlättar den gröna omställningen och den digitala 
omvandlingen.

25. Europaparlamentet stöder kommissionens avisering av en översyn och på grundval av 
dess resultat anpassa den europeiska planeringsterminen i syfte att omvandla den till ett 
verktyg för att samordna återhämtningsåtgärder. Parlamentet konstaterar att den 
europeiska planeringsterminen bör säkerställa att EU:s ekonomiska styrningsprocess 
fungerar på grundval av samordning av budgetpolitiken och den ekonomiska politiken 
och i förekommande fall bör ta hänsyn till social- och miljöpolitiska mål. Parlamentet är 
övertygat om att detta måste inbegripa en bättre samordning av åtgärder som rör statligt 
stöd och skattepolitik samt finans- och socialpolitik och strategier som reglerar 
förhållandet mellan arbetsmarknadens parter i syfte att undvika illojal konkurrens 
mellan medlemsstaterna.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en ny klimatindikator, parallellt 
med  planeringterminsprocessen och utan att urvattna den, för att bedöma diskrepansen 
mellan medlemsstaternas budgetstrukturer och ett scenario med nationella budgetar 
anpassade till målen i Parisavtalet. Parlamentet betonar att denna indikator måste ge 
medlemsstaterna en indikation om deras utveckling när det gäller temperaturmålen 
inom ramen för Parisavtalet.

27. Europaparlamentet erkänner den roll som kommissionen har gett den europeiska 
planeringsterminen i återhämtningsplanen och dess vikt för den politiska samordningen 
på EU-nivå med tanke på storleken och den unika karaktären på de politiska åtgärder 
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som antagits på medlemsstatsnivå. Parlamentet noterar dock att effektiviteten och 
framgången för anpassningen av medlemsstaternas investerings- och reformprogram 
kommer att bero på översynen av planeringsterminen och dess anpassning på grundval 
av resultaten från översynen och att medlemsstaternas ökade egenansvar för 
genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna också kommer att vara 
avhängig av ovannämnda översyn och anpassningen av stabilitets- och tillväxtpakten på 
grundval av översynsresultaten. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att 
kommunicera mer proaktivt och bättre med medlemsstaterna, att erbjuda skräddarsydda 
lösningar före det sedvanliga antagandet av de landsspecifika rekommendationerna och 
att öka de interinstitutionella diskussionerna.

28. Europaparlamentet noterar att kopplingen mellan faciliteten för återhämtning och 
resiliens och den europeiska planeringsterminen, samt övervakningen av framstegen i 
genomförandet av investeringar och reformer, skulle kunna stärka medlemsstaternas 
engagemang. Parlamentet anser dock att kopplingen mellan de båda bör utformas på ett 
sätt som stärker återhämtningen, förbättrar medlemsstaternas sociala, ekonomiska och 
miljömässiga resiliens och främjar ett europeiskt mervärde.

29. Europaparlamentet är övertygat om att uppbyggnaden av en resilient ekonomi kräver en 
förstärkning av den sociala dimensionen i den europeiska styrningen, i syfte att ge alla 
människor tillräckligt skydd utan att utesluta möjligheten att vid behov fastställa EU-
minimistandarder, i syfte att främja en uppåtriktad konvergens av levnads- och 
arbetsvillkor.

30. Europaparlamentet understryker vikten av en ordentlig debatt och ett riktigt deltagande 
av Europaparlamentet och de nationella parlamenten. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning om att dess egen demokratiska roll i ramen för ekonomisk styrning stärks, 
och uppmanar rådet och kommissionen att ta vederbörlig hänsyn till de resolutioner som 
parlamentet antagit. Kommissionen uppmanas att hålla både Europaparlamentet och 
rådet, i egenskap av medlagstiftare, lika välinformerade om allt som rör tillämpningen 
av EU:s ram för den ekonomiska styrningen, inbegripet om alla förberedande steg och 
inför alla reformerings- eller förbättringsförslag.

31. Europaparlamentet understryker den viktiga roll som utskottet för ekonomi och 
valutafrågor har för att vidta åtgärder för att öka ansvarsskyldigheten gentemot 
parlamentet, eftersom den erfarenhet som hittills har gjorts i tillämpningen av den 
europeiska planeringsterminen har visat att den nuvarande ansvarsskyldigheten skulle 
kunna förbättras i syfte att öka legitimiteten och ändamålsenligheten.

32. Europaparlamentet efterlyser en engagerad samordning med arbetsmarknadens parter 
och andra berörda parter på både nationell och europeisk nivå i syfte att stärka den 
demokratiska ansvarsskyldigheten, transparensen och civilsamhällets granskningsroll.

33. Europaparlamentet understryker att offentliga inkomster är avgörande för att finansiera 
återhämtningen efter pandemin som återställer EU:s hållbara konkurrenskraft och en 
rättvis omställning till en hållbar ekonomi. Parlamentet påminner om att 
skatteundandragande och skatteflykt på EU-nivå uppgår till så mycket som 160–190 
miljarder euro varje år och innebär uteblivna intäkter för statskassorna. Parlamentet 
påminner om vikten av att bekämpa skattebedrägeri, skatteundandragande, skatteflykt 
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och penningtvätt på såväl nationell nivå som på EU-nivå. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om kommissionens bidrag i meddelandet Mot ett mer effektivt och 
demokratiskt beslutsfattande inom EU:s skattepolitik23 och välkomnar kommissionens 
handlingsplan för en övergripande unionspolitik för förebyggande av penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Parlamentet efterlyser ett ambitiöst lagstiftningsförslag med 
förstärkt tillsyn, befogenheter och resurser på EU-nivå, i enlighet med parlamentets 
resolution av den 1 juli 2020 om en övergripande EU-politik för att förhindra 
penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan 
utveckling på senare tid24.

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att granska de nya strategier som föreslås 
av internationella institutioner och som stöder och bidrar till att finansiera en rättvis 
omställning för att mildra de socioekonomiska effekterna av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi och främja hållbar tillväxt och som syftar till att fånga upp de 
enorma kostnaderna som är förknippade med återhämtningen efter pandemin och till att 
återställa medlemsstaternas offentliga finanser. Parlamentet uppmanar EU:s ledare och 
kommissionen att fatta djärva beslut för att skyndsamt införa en korg av nya egna medel 
som ska omfatta inkomster från EU-politik som gynnar både genomförandet av 
miljöskydd och utvecklandet av en rättvis, hållbar och konkurrenskraftig inre marknad 
och göra det möjligt att återbetala lånen inom ramen för Next Generation EU redan 
under nästa fleråriga budgetram. Parlamentet påminner om att dessa egna medel måste 
införas så snabbt som möjligt och senast 2021 och att de måste vara permanenta. 
Parlamentet betonar i detta avseende sin ståndpunkt i sin lagstiftningsresolution av den 
16 september 2020 om utkastet till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens 
egna medel, där nya kategorier av egna medel införs25.

III. Krav på medellång sikt

Fördjupning av den ekonomiska och monetära unionen

35. Europaparlamentet understryker att en förstärkning av eurons roll kräver de rätta 
strukturella villkoren, bland annat en fördjupning av den europeiska monetära unionen, 
fullbordandet av bankunionen och fullbordandet av kapitalmarknadsunionen.

36. Europaparlamentet noterar att det fanns ett förslag om ett budgetverktyg för 
euroområdet inom ramen för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft 
(BICC), som skulle ha finansierat paket med strukturreformer och offentliga 
investeringar för att stärka den potentiella tillväxten i euroområdets ekonomier och den 
gemensamma valutans resiliens mot ekonomiska chocker. Parlamentet noterar att det 
parallellt med BICC också fanns ett möjligt instrument för de medlemsstater utanför 
euroområdet som inte deltar i BICC, nämligen konvergens- och reforminstrumentet, 
som syftar till att stödja konvergensen för medlemsstater utanför euroområdet i riktning 
mot euroområdet genom finansiellt stöd till strukturreformer. Parlamentet noterar att 
kommissionen har lagt fram ett nytt lagstiftningsförslag om faciliteten för återhämtning 
och resiliens och dragit tillbaka de ovannämnda lagstiftningsförslagen. Parlamentet 
uppmanar dock kommissionen att överväga att utarbeta förslag i framtiden så att 

23 COM(2019)0008. 
24 Antagna texter, P9_TA(2020)0204. 
25 Antagna texter, P9_TA(2020)0220.
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euroområdet och länder utanför euroområdet kan ha instrument för att effektivt hantera 
konjunkturcykeln.

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

Kommissionens övergripande återhämtningsplan för Europa innebär en betydande 
uppgradering av EU:s politiska och ekonomiska betydelse. Inom denna ram kommer den 
europeiska planeringsterminen att spela en betydande och samordnande roll när det gäller att 
få till en omedelbar politisk respons på krisen, och bana väg för en hållbar och rättvis grön 
omställning och digital omvandling, samtidigt som konvergensen inom EU främjas. En 
förutsättning för att de vidtagna åtgärderna ska bli framgångsrika är dock en omfattande 
reform av EU:s ekonomiska och finansiella styrning, vilket kan motiveras enligt följande:

Beslutet om den pågående översynen av EU:s finanspolitiska regler stöds av flera skäl: Nivån 
på de offentliga investeringarna är helt klart otillräcklig med tanke på de utmaningar som 
digitaliseringen och kampen mot klimatförändringarna innebär. Kraven på samordning av 
stabilitetspolitiken uppfattas som en allt större börda av många medlemsstater. Den 
europeiska planeringsterminens rekommendationer för den ekonomiska politiken betraktades 
endast delvis som bindande av medlemsstaterna och genomfördes därefter. Dessutom saknas 
det ett obligatoriskt demokratiskt deltagande från valda nationella och europeiska 
parlamentsledamöter. Till följd av detta uppfyller den politiska samordningen genom den 
europeiska planeringsterminen inte förväntningarna när det gäller de resultat som uppnåtts i 
fråga om de finanspolitiska målen, och inte heller mer allmänt när det gäller att förebygga och 
minska ekonomiska obalanser.

Covid-19 har lett till en ekonomisk kris som saknar historiskt motstycke, vilket ytterligare 
ökar behovet av översyn. Chocken är visserligen symmetrisk men effekterna varierar ändå 
avsevärt mellan medlemsstaterna, beroende på allvarlighetsgraden i pandemin och 
strängheten i åtgärderna för att begränsa den, men även på medlemsstaternas specifika 
ekonomiska exponeringar och utgångsläge, liksom deras tillgängliga utrymme för 
diskretionära finanspolitiska åtgärder. Detta kommer att ytterligare förvärra de 
makroekonomiska obalanserna. Skuldnivån i procent av BNP kommer att öka betydligt i alla 
medlemsstater, med oroande dimensioner i vissa av dem. Även efter krisen kommer det att bli 
mycket svårt för många länder att uppnå den nödvändiga skuldkvoten på 60 % av BNP. Den 
betydande ökning av de offentliga investeringarna som krävs med tanke på utmaningarna till 
följd av klimatförändringarna och digitaliseringen förefaller vara osannolika inom den 
närmaste framtiden. Med tanke på det rådande läget för den ekonomiska och finansiella 
politiken skulle de förändrade villkoren och framtida behoven inte göras rättvisa om 
stabilitets- och tillväxtpaktens nuvarande regler skulle återinföras när den när den allmänna 
undantagsklausulen väl upphört.

I det föreliggande betänkandet om den europeiska planeringsterminen föreslås därför att de 
centrala utmaningarna för den europeiska ekonomiska och finansiella politiken – särskilt 
genomförandet av en hållbar och rättvis klimatpolitik och digitalisering – måste vara fast 
förankrade i den rådande antikrispolitiken. Samtidigt måste grunderna läggas för en 
anpassning av budgetramen och den ekonomiska politiken för perioden efter krisen. En 
central fråga kommer att vara att förena stabilitetsinriktningen i den europeiska ekonomiska 
och finansiella politiken med en tillräcklig ökning av de offentliga investeringarna i alla EU:s 
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medlemsstater. Dessutom måste ytterligare steg tas i riktning mot demokratisering och en 
minskning av de ekonomiska och sociala obalanserna.
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