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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om att stärka eurons internationella roll 
(2020/2037(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens bidrag till Europeiska rådet och eurotoppmötet den 
5 december 2018 En stärkt internationell roll för euron,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 12 juni 2019 
Strengthening the international role of the euro,

– med beaktande av kommissionens rekommendation (C(2018)8111) och det åtföljande 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (C(2018)8111) av den 
5 december 2018 om eurons roll på energiområdet,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 12 juni 2019 med resultaten 
från utfrågningarna om en stärkt internationell roll för euron (SWD(2019)0600),

– med beaktande av Europeiska centralbankens årsöversikt av den 9 juni 2020 
om eurons internationella roll The international role of the euro,

– med beaktande av sin resolution av den 8 oktober 2020 om vidareutveckling av 
kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för 
små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare 
att delta1,

– med beaktande av sitt betänkande av den 18 september 2020 med rekommendationer till 
kommissionen om digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och 
tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader2,

– med beaktande av sin resolution av den 19 juni 2020 om bankunionen – 
årsrapport 20193,

– med beaktande av sin resolution av den 12 februari 2020 om Europeiska centralbankens 
årsrapport för 20184,

– med beaktande av talet om tillståndet i unionen i september 20205,

– med beaktande av ECB:s rapport från oktober 2020 om en digital euro6,

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0266.
2 Antagna texter, P9_TA(2020)0265.
3 Antagna texter, P9_TA(20200165.
4 Antagna texter, P9_TA(2020)0034.
5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/soteu_2020_en.pdf
6 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/soteu_2020_en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf
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– med beaktande av kommissionens justerade arbetsprogram för 20207,

– med beaktande av den studie som begärts av utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(ECON) i september 2020 Post-COVID-19 Global Currency Order: Risks and 
Opportunities for the Euro8,

– med beaktande av studien av Ethan Ilzetzki (London School of Economics), 
Carmen M. Reinhart (Harvard University) och Kenneth S. Rogoff (Harvard Kennedy 
School) från februari 2020 Why is the euro punching below its weight?9,

– med beaktande av blogginlägget från Bruegel av den 5 juni 2020 Is the COVID-19 
crisis an opportunity to boost the euro as a global currency?,

– med beaktande av studien från sitt generaldirektorat för EU-intern politik av den 
13 februari 2019 Euro at 20: Background reader – collection of studies and 
assessments10,

– med beaktande av rådsordförande Charles Michels huvudanförande den 5 mars 2020 
om eurons internationella roll vid Centre for European Policy Studies11,

– med beaktade av kommentarerna av rådsordförande Charles Michel efter 
Europeiska rådets extra möte den 13 december 201912,

– med beaktande av den djupgående analys från juni 2020 som ECON-utskottet begärde 
som ett av dokumenten inom ramen för den monetära dialogen The International Role 
of the Euro: State of Play and Economic Significance13,

– med beaktande av det anförande som Christine Lagarde höll den 8 juni 2020 vid 
utfrågningen i utskottet för ekonomi och valutafrågor14,

– med beaktande av talet den 7 juli 2020 av Fabio Panetta, ledamot av ECB:s direktion 
Unleashing the euro’s untapped potential at global level15,

– med beaktande av studien av Barry Eichengreen, University of California, Berkeley 
i april 2010 Managing a Multiple Reserve Currency World16,

7 https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
8 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652751/IPOL_STU(2020)652751_EN.pdf
9 https://scholar.harvard.edu/files/rogoff/files/nber26760_why_is_euro_punching_below_its_weight.pdf
10 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624431/IPOL_STU(2019)624431_EN.pdf
11 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/05/keynote-speech-at-europe-s-next-stage-
at-the-centre-for-european-policy-studies-ideas-lab-2020/pdf
12 https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2019/12/13/remarks-by-president-charles-michel-
after-the-european-council-meetings-on-13-december-2019/
13 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648806/IPOL_IDA(2020)648806_EN.pdf
14 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200608~4225ba8a1b.en.html
15 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200707~3eebd4e721.en.html
16 https://eml.berkeley.edu/~eichengr/managing_multiple_res_curr_world.pdf

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652751/IPOL_STU(2020)652751_EN.pdf
https://scholar.harvard.edu/files/rogoff/files/nber26760_why_is_euro_punching_below_its_weight.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624431/IPOL_STU(2019)624431_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/05/keynote-speech-at-europe-s-next-stage-at-the-centre-for-european-policy-studies-ideas-lab-2020/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/05/keynote-speech-at-europe-s-next-stage-at-the-centre-for-european-policy-studies-ideas-lab-2020/pdf
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/12/13/remarks-by-president-charles-michel-after-the-european-council-meetings-on-13-december-2019/
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/12/13/remarks-by-president-charles-michel-after-the-european-council-meetings-on-13-december-2019/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648806/IPOL_IDA(2020)648806_EN.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200608~4225ba8a1b.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200707~3eebd4e721.en.html
https://eml.berkeley.edu/~eichengr/managing_multiple_res_curr_world.pdf
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– med beaktande av offentliggörandet från Bruegel i december 2016 om 
eurons internationella roll17,

– med beaktande av studien från Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS) från 
januari 2020 Economic and budgetary Outlook for the European Union18,

– med beaktande av EPRS-briefingen av den 2 juli 2019 Towards unified representation 
for the euro area within the IMF19,

– med beaktande av IMF:s valutasammansättning av officiella valutareserver (COFER) av 
den 30 september 202020,

– med beaktande av Eurostats rapport 84/2020 av den 19 maj 2020 The 2017 results of the 
International Comparison Program21,

– med beaktande av Eurostats rapport 137/2020 av den 16 september 2020 om överskottet 
i euroområdets handel Euro area international trade in goods surplus EUR 27.9 bn,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A9-0000/2020), och av följande skäl:

A. Under sina hittills tjugo år har euron blivit en symbol för Europas ekonomiska styrka 
och för dess ställning i världen.

B. Trots euroområdets ekonomiska storlek och inflytande i världshandeln ligger 
användningen av euron fortfarande långt efter US-dollarn, men den ligger ändå före alla 
andra konkurrerande valutor.

C. De nuvarande geopolitiska spänningarna och de internationella handelsutmaningarna – 
bland annat störningar i värdekedjor, teknisk utveckling, digital omvandling, 
Kinas växande ekonomiska makt och de utmaningar som USA sätter för 
multilateralismen – leder till en multipolär världsekonomi, vilket banar väg för 
en eventuell övergång till ett reservsystem med flera valutor där euron erbjuder 
ytterligare ett valutaalternativ för marknadsaktörer globalt och möjliggör minskade 
globala finansiella risker.

D. EU bör skydda sin finansiella infrastrukturs integritet och marknadsaktörernas 
oberoende gentemot utrikespolitisk unilateralism och potentiella extraterritoriella 
sanktioner från tredjelandsjurisdiktioner, och samtidigt säkerställa ett effektivt 
genomförande av EU:s sanktionspolitik.

17 https://www.bruegel.org/2018/12/the-international-role-of-the-euro/
18 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646139/EPRS_STU(2020)646139_EN.pdf 
19 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637969/EPRS_BRI(2019)637969_EN.pdf
20 https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4
21 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-EN.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-
60d4-7c2b509dda8e

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ
https://www.bruegel.org/2018/12/the-international-role-of-the-euro/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646139/EPRS_STU(2020)646139_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637969/EPRS_BRI(2019)637969_EN.pdf
https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-EN.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-60d4-7c2b509dda8e
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-EN.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-60d4-7c2b509dda8e
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E. Beslutet att använda en valuta avgörs ytterst av marknadsaktörernas preferenser, men 
förtroendet för valutans stabilitet är en avgörande faktor som påverkar deras 
valmöjligheter och utgör ett viktigt kriterium för centralbanker och regeringar när de 
bestämmer sammansättningen av sina internationella reserver.

F. Brexit medför strukturella förändringar av EU:s finansiella system och för dess 
stabilitet, vilket ökar behovet av att fortsätta att utveckla EU:s kapitalmarknader, 
undvika marknadsfragmentering och upprätthålla ett globalt och samarbetsinriktat 
tänkesätt, samtidigt som EU:s framväxande polycentriska finans- och 
kapitalmarknadssystem konsolideras.

G. Den globala återhämtningen är fortfarande ojämn, osäker och ofullständig, och 
smittbegränsningspolitiken som svar på covid-19 sätter ytterligare press på den 
ekonomiska återhämtningen, vilket kan påverka ställningen för de olika världsvalutorna.

H. Den ekonomiska återhämtningen efter pandemin kräver ett snabbt genomförande av 
EU:s återhämtningsplan, som kommer att åtgärda strukturella svagheter och genomföra 
strategier för att öka tillväxten och konkurrenskraften. En sådan politik är av största vikt 
både för att öka eurons attraktionskraft globalt och för att stärka Europas ekonomiska 
och finansiella oberoende. Meningsfulla finanspolitiska stimulanser, i kombination med 
monetär stimulans, inbegripet en gemensam europeisk insats, kommer att få en positiv 
inverkan på eurons internationella ställning. Om de finanspolitiska stimulansåtgärderna 
dras tillbaka för tidigt och samordningen av finanspolitiska åtgärder brister, kan detta 
undergräva eurons attraktionskraft som internationell valuta.

I. Nya befogenheter att emittera återhämtningsskulder, inte minst gröna obligationer – 
som gör EU till världens största emittent av sådan skuld – kräver lämplig 
genomförande- och verkställighetskapacitet för eurons långsiktiga trovärdighet som 
valuta för säkra tillgångar.

J. En ökad användning av en internationell valuta innebär privilegier och vinster, men den 
medför också globala skyldigheter, beroendeförhållanden och kostnader.

K. Marknadsdrivna förändringar i riktning mot att stärka eurons internationella roll kräver 
riktade underlättande åtgärder som är anpassade till detta mål och som ingår 
i en övergripande färdplan.

Utmaningar och fördelar i samband med stärkandet av eurons internationella roll

1. Europaparlamentet anser att ett stärkande av eurons internationella roll kan ge fördelar 
både på kort och lång sikt. Parlamentet noterar dock att det också medför risker och 
skyldigheter som måste beaktas i processen för att komplettera marknadskrafterna med 
policyåtgärder. Parlamentet understryker särskilt att eurons ställning som internationell 
valuta kan öka den penningpolitiska självständigheten och stärka dess globala 
transmission, göra euron mer attraktiv för investeringar och ge enorma privilegier och 
lägre växelkursgenomslag.

2. Europaparlamentet påpekar att för att de potentiella fördelarna med eurons stärkta roll 
ska kunna förverkligas måste unionen fullborda den ännu inte färdigställda 



PR\1218683SV.docx 7/8 PE650.386v01-00

SV

infrastrukturen för den gemensamma valutan och göra större framsteg när det gäller 
dess kritiska funktioner.

3. Europaparlamentet upprepar i detta sammanhang behovet av att fördjupa och fullborda 
den ekonomiska och monetära unionen (EMU), bankunionen och 
kapitalmarknadsunionen, i syfte att stärka de europeiska marknadernas internationella 
konkurrenskraft och eurons attraktionskraft.

4. Europaparlamentet understryker att större framsteg i utvecklingen av 
kapitalmarknadsunionen skulle öka både resiliensen mot och beroendet av den globala 
utvecklingen och attraktionskraften hos eurodenominerade tillgångar. Parlamentet 
beklagar den nationella uppdelningen av euroområdets kapitalmarknader, vilket har 
resulterat i små marknader. Parlamentet anser att brexit i detta avseende är både 
en utmaning och en möjlighet.

5. Europaparlamentet betonar behovet av en finanspolitik och en tillväxtfrämjande 
strukturpolitik som är hållbara och sunda och grundade på ett åtagande om trovärdiga 
finanspolitiska regler. Trots de utmanande omständigheterna efterlyser parlamentet 
ytterligare eftertankar om huruvida ramen för stabilitets- och tillväxtpakten är adekvat. 
Parlamentet stöder planen i Next Generation EU-dokumenten om att utöver 
penningpolitiken utnyttja finanspolitiska stimulanser, särskilt genom att låna 
750 miljarder euro i form av kapitalmarknadsobligationer för att finansiera 
återhämtningen och den gröna omställningen, utöver emissionen av 100 miljarder euro 
i ”sociala” obligationer inom ramen för det europeiska instrumentet för tillfälligt stöd 
för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE), vilket är avsett att 
bevara sysselsättningen. Parlamentet välkomnar det stora intresse som investerare har 
visat för europeiska obligationer.

6. Europaparlamentet betonar att ett tillräckligt utbud av säkra tillgångar är 
en förutsättning för en ställning som internationell valuta, och beklagar den begränsade 
tillgången till eurodenominerade säkra tillgångar. Parlamentet understryker därför 
behovet av att skapa europeiska säkra tillgångar. Parlamentet anser att den föreslagna 
emissionen av gemensam skuld för att finansiera återhämtningen kommer att skapa 
ett referensvärde för reservtillgångar på EU-nivå och öka tillgången på 
eurodenominerade säkra tillgångar. Parlamentet förväntar sig att ECB gör 
en bedömning av möjligheten av att på sin befintliga rättsliga grund emittera 
inlåningsbevis.

7. Europaparlamentet noterar den roll som geopolitiken spelar för den globala 
valutakonkurrensen.

8. Europaparlamentet är oroat över att eurons internationella roll kan hämmas av 
EMU:s bristande förmåga att tala med enad stämma inför internationella institutioner.

Politik som stärker eurons internationella roll

10. Europaparlamentet understryker att en stärkt internationell roll för euron skulle stärka 
EU:s förmåga att upprätthålla ett öppet strategiskt oberoende. Parlamentet 
rekommenderar därför åtgärder som syftar till att både utforma och genomföra 
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policyåtgärder som främjar eurons internationella roll och stöder marknadsdrivna 
förändringar i denna riktning.

11. Europaparlamentet förespråkar i detta sammanhang att politik som är av avgörande 
betydelse för och bidrar till att stärka eurons internationella roll bland annat bör inriktas 
på policymixen av internationell handelspolitik, finanspolitik och penningpolitik, på 
finansiella tjänster och kapitalmarknader, betalningssystem, klimatet, den digitala 
omvandlingen, energi samt utrikes- och säkerhetspolitiken.

12. Europaparlamentet noterar att en valutas globala betydelse är direkt kopplad till den roll 
som det utgivande landet har i den globala handeln. Parlamentet betonar att EU, som 
ett av världens största handelsblock, skulle gynnas av en förstärkt internationell roll för 
sin valuta. Parlamentet understryker att stimulanser för att välja euron i handeln 
kommer att minska valutarisken och andra valutarelaterade kostnader, särskilt för 
europeiska små och medelstora företag. Parlamentet konstaterar dock att de europeiska 
företagen trots sin ställning som stora köpare och producenter väljer att handla 
i US-dollar på viktiga strategiska marknader. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att främja användningen av euron vid prissättning och fakturering av 
handelstransaktioner och att utnyttja den stora potential som skapas genom finansiella 
instrument denominerade i euro. Parlamentet pekar i detta sammanhang på den potential 
som leveranskedjorna erbjuder.

13. Europaparlamentet betonar den roll som ECB spelar för att upprätthålla förtroendet för 
euron och skydda den monetära suveräniteten. Parlamentet välkomnar de snabba 
åtgärder som ECB vidtagit för att tillgodose likviditeten i euro. Parlamentet 
understryker att swappar och repor har en framträdande plats när det gäller att stärka 
eurons internationella roll.

14. Europaparlamentet betonar att ECB, utöver sitt primära mandat att upprätthålla 
prisstabilitet, har till uppgift att främja väl fungerande betalningssystem. Parlamentet 
understryker vikten av att ha självständiga europeiska betalningslösningar. Parlamentet 
uppmanar ECB att säkerställa en lämplig balans mellan finansiell innovation och 
stabilitet.

15. Europaparlamentet noterar ECB:s rapport om den digitala euron och det värde som 
en digital valuta kan tillföra för att stärka eurons internationella roll. Parlamentet stöder 
ECB:s insatser för att säkerställa en hög nivå av cyberresiliens.

°

° °

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


