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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 
den årliga tillväxtöversikten 2019
(2018/2119(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 
särskilt artiklarna 121.2, 126, 136 och protokoll nr 12,

– med beaktande av protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll 
i Europeiska unionen,

– med beaktande av protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna,

– med beaktande av fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom 
Ekonomiska och monetära unionen,

– 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,

                                               
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.
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– 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 euroområdet1,

– 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 offentliga finanserna i medlemsstater i euroområdet som har, eller 
hotas av, allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet2,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 november 2018 Årlig 
tillväxtöversikt 2019, För ett starkare EU i en osäker omvärld (COM(2018)0770), och 
Rapport om förvarningsmekanismen 2019 (COM(2018)0758),

– med beaktande av årsrapporten från europeiska finanspolitiska nämnden av 
den 10 oktober 2018,

– med beaktande av kommissionens ekonomiska höstprognos 2018,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/825 av 
den 17 maj 2017 om inrättande av stödprogrammet för strukturreformer för perioden 
2017–2020 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) 
nr 1305/20133

– med beaktande av 2018 års åldranderapport, som offentliggjorts av kommissionen 
den 25 maj 2018,

– med beaktande av rekommendationen till rådets rekommendation av den 21 november 
2018 om den ekonomiska politiken för euroområdet (COM(2018)0759),

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor samt 
yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för 
regional utveckling och ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0000/2018), och av 
följande skäl:

A. Europas ekonomi går nu in på sitt sjätte år av oavbruten tillväxt.

B. Den ekonomiska tillväxten är sårbar för fortsatta geopolitiska spänningar, med inverkan 
på den globala handeln, och ihållande osäkerhet kring unionens framtida förbindelser 
med Förenade kungariket. 

C. Äldreförsörjningskvoten förutsägs öka från 29,3 % år 2016 till 52,3 % år 2080, vilket 
innebär färre än två personer i arbetsför ålder för varje äldre person.

                                               
1 EUT L 140, 27.5.2013, s. 11.
2 EUT L 140, 27.5.2013, s. 1.
3 EUT L 129, 19.5.2017, s. 1.
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D. Under de senaste två årtiondena har den totala faktorproduktiviteten inom euroområdet 
släpat efter den totala faktorproduktiviteten hos de viktigaste globala konkurrenterna.

E. Enligt kommissionens prognos förväntas tio medlemsstater ha en skuldsättning 
i förhållande till BNP på över 60 % under 2019.

1. Europaparlamentet noterar att kommissionens rapport om åldrande från 2018 visar att 
de finanspolitiska kostnaderna med anknytning till pensioner, hälso- och sjukvård och 
långtidsvård förväntas öka under de kommande årtiondena, eftersom Europas 
befolkning fortsätter att åldras avsevärt.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta ansvar för framtida generationer 
och att säkerställa hållbarheten hos våra system för social trygghet och, därigenom, 
framtiden för våra välfärdsstater.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbereda sig för denna demografiska 
utveckling genom att 1) skapa budgetmarginaler för att gardera sig för ökande 
finanspolitiska kostnader, 2) genomföra strukturreformer för att minska dessa kostnader 
och 3) öka produktivitetstillväxten, som har väsentlig betydelse för att säkerställa 
hållbar ekonomisk tillväxt i framtiden.

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens årliga tillväxtöversikt för 2019, som 
bekräftar vikten av: 1) investeringar av hög kvalitet, 2) reformer som ökar 
produktivitetstillväxten, delaktigheten och den institutionella kvaliteten och 
3) makroekonomisk stabilitet och sunda offentliga finanser.

Budgetmarginaler

5. Europaparlamentet noterar att en högre andel äldre medför högre utgifter för hälso- och 
sjukvård, äldrevård och pensioner. I ett åldrande samhälle minskar andelen personer 
i arbetsför ålder i förhållande till andelen äldre, vilket innebär att det för varje äldre 
person finns färre personer i arbetsför ålder som bidrar. Europaparlamentet betonar att 
detta lägger en stor börda på de offentliga finanserna och hotar deras hållbarhet.

6. Europaparlamentet är bekymrat över att vissa medlemsstater med budgetunderskott och 
offentliga skulder på hög nivå har missat den möjlighet som ges av gynnsamma 
makroekonomiska villkor för att skapa budgetmarginaler, medan vissa medlemsstater 
med finanspolitiskt utrymme däremot har konsoliderat ytterligare och därmed bidrar till 
euroområdets nuvarande överskott i bytesbalansen på omkring 3,2 % – det högsta 
i världen.

7. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ansträngningar att uppmuntra 
medlemsstater med underskott i bytesbalansen eller hög utlandsskuld att begränsa 
ökningen av enhetsarbetskostnaderna och förbättra sin konkurrenskraft, och att 
uppmuntra medlemsstater med stora överskott i bytesbalansen att främja efterfrågan 
genom att öka lönetillväxten i linje med produktivitetstillväxten och att främja 
produktivitetstillväxten genom att främja investeringar.

8. Europaparlamentet beklagar att Italien inte har inlämnat något reviderat utkast till 
budgetplan för 2019 till kommissionen. Parlamentet stöder kommissionens övervägande 
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av ett skuldbaserat förfarande vid alltför stora underskott mot Italien, givet landets 
misslyckande att efterleva skuldkriteriet.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa budgetmarginaler för framtida 
generationer. Parlamentet efterfrågar förbättringar av genomförandet av stabilitets- och 
tillväxtpakten, med fokus på skuldminskning.

10. Europaparlamentet välkomnar Europeiska finanspolitiska nämndens förslag om en 
radikal förenkling av budgetreglerna för att övervinna svagheterna i EU:s aktuella 
finanspolitiska ram. Parlamentet betonar att den flexibilitet som är inbyggd i reglerna 
för stabilitets- och tillväxtpakten bör medföra en god balans mellan målet att säkra en 
återhållsam finanspolitik och att möjliggöra produktiva investeringar.

Strukturreformer

11. Europaparlamentet påminner om att arbetsstyrkans åldrande troligen kommer att vara 
en betydande broms på Europas produktivitetstillväxt under de närmaste årtiondena. 
Medlemsstaterna uppmanas därför att genomföra produktivitetshöjande 
strukturreformer.

12. Europaparlamentet framhäver vikten av att se över nationella offentliga pensionssystem 
som i hög grad finansieras genom fördelningsprincipen (pay as you go), för att minska 
deras budgetbörda.

13. Europaparlamentet betonar vikten av att öka arbetsstyrkans deltagandegrad för att hålla 
systemen för social trygghet hållbara, särskilt i samband med en ökande 
försörjningskvot.

14. Europaparlamentet uppmanar till en skatteväxling bort från den höga skattebördan på 
arbete i Europa.

15. Europaparlamentet understryker att digitalisering, globalisering och teknisk förändring 
radikalt omformar våra arbetsmarknader.

16. Europaparlamentet betonar att mobiliseringen av en krympande befolkning i arbetsför 
ålder kommer att kräva mer mångsidiga arbetstagare och mer flexibla arbetsmarknader, 
i kombination med aktiv arbetsmarknadspolitik, livslångt lärande och utbildning och 
tillgängliga sociala trygghetssystem, såsom det anges i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter.

17. Europaparlamentet betonar att små och medelstora företag, som är en viktig drivkraft 
för sysselsättningen, inte till fullo kan tillvarata potentialen hos den europeiska inre 
marknaden på grund av rättsliga och administrativa hinder. Kommissionen uppmanas 
att minska dessa hinder. Kommissionen uppmanas vidare att hantera orättvis konkurrens 
och beskattning när det gäller små och medelstora företag och multinationella företag.

18. Europaparlamentet efterlyser skattereformer med syfte att förbättra skatteuppbörden. 
Parlamentet framhåller behovet av bättre samordning av de administrativa förfarandena 
på skatteområdet.
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19. Europaparlamentet påminner om vikten av en motståndskraftig banksektor som värnar 
om den finansiella stabiliteten. Parlamentet välkomnar uppmaningar till ett stegvis 
slutförande av bankunionen, med ett trovärdigt europeiskt insättningsgarantisystem och 
ett paket för att minska nödlidande lån.

20. Europaparlamentet belyser att en övergång mot ett nytt system för riskvikt för bankers 
statspappersexponeringar kommer att bidra till att försvaga den onda cirkeln mellan 
banker och stater.

Investeringar och produktivitetstillväxt

21. Europaparlamentet framhäver att medlemsstaterna för att säkerställa rättvisan mellan 
generationer måste öka produktiviteten genom produktiva investeringar, såsom 
i tillväxtfrämjande infrastrukturprojekt, för att stimulera välbehövlig potentiell 
ekonomisk tillväxt.

22. Europaparlamentet betonar behovet för medlemsstaterna att skilja mellan produktiva 
offentliga investeringar och löpande kostnader, eftersom budgetutrymmet under inga 
omständigheter får användas för att finansiera löpande kostnader.

23. Europaparlamentet betonar att ökande produktivitetstillväxt kräver investeringar i FoU, 
innovation och digitalisering, med tonvikt på att öka både det fysiska kapitalet och 
humankapitalet.

24. Europaparlamentet betonar att EU-interna utländska direktinvesteringar leder till 
produktivitetsvinster för både det investerande företaget och lokala företag 
i värdregionen, och genererar ekonomisk konvergens inom Europa. 

25. Europaparlamentet framhäver det brådskande behovet av en fullfjädrad 
kapitalmarknadsunion, eftersom finansmarknaderna skulle kunna sörja för mekanismer 
för privat riskdelning och riskminskning.

Nationellt egenansvar

26. Europaparlamentet påminner om att genomförandegraden för de landspecifika 
rekommendationerna är alltför låg. Parlamentet anser att den europeiska 
planeringsterminen bör fokusera på nationellt egenansvar. Parlamentet uppmanar 
nationella och regionala parlament att debattera landsrapporter och landsspecifika 
rekommendationer.

°

° °

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