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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 
årlig strategi för hållbar tillväxt 2021
(2020/*****)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 
särskilt artiklarna 121, 126 och 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,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 473/2013 av den 

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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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 euroområdet7,

– 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 stabilitet8,

– 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 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 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 meddelande av den 17 september 2020 Årlig strategi 
för hållbar tillväxt 2021 (COM(2020)0575) och kommissionens rapport av den 
18 november 2020 Rapport om förvarningsmekanismen 2021 (COM(2020)0745), 

– med beaktande av kommissionens ekonomiska prognoser för Europa: hösten 2020 
(Institutionellt dokument 136)9,

– med beaktande av Europeiska rådets rekommendationer av den 10–11 december 2020 
om den fleråriga budgetramen och Next Generation EU, covid-19, klimatförändringar, 
säkerhet och yttre förbindelser (EUCO 22/20),

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9-
0000/2019), och av följande skäl:

A. Den europeiska planeringsterminen spelar en viktig roll för samordningen av den 
ekonomiska politiken och budgetpolitiken i medlemsstaterna.

B. Referensvärden på upp till 3 % av förväntat eller faktiskt underskott i den offentliga 
sektorns finanser och 60 % av den offentliga skuldkvoten definieras i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

C. Aspekter som rör den eventuella framtiden för EU:s finanspolitiska ram kommer att 
behandlas inom ramen för översynen av den makroekonomiska lagstiftningsramen i 

7 EUT L 140, 27.5.2013, s. 11.
8 EUT L 140, 27.5.2013, s. 1.
9 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
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parlamentets initiativbetänkande om denna fråga.

D. Pandemin har slagit till mot samtliga medlemsstater och har skapat en symmetrisk 
chock, men omfattningen av effekterna, specifika ekonomiska exponeringar och 
ursprungliga förutsättningar liksom takten och styrkan i återhämtningen kommer att 
variera avsevärt, eftersom det tillgängliga utrymmet för diskretionära finanspolitiska 
åtgärder skiljer sig åt mellan medlemsstaterna.

E. De planer för återhämtning och resiliens som antagits av medlemsstaterna kommer att 
innefatta deras nationella reform- och investeringsagenda som har utformats i linje med 
EU:s politiska mål, som är koncentrerade på den gröna och digitala omställningen.

Covid-19-krisen, faciliteten för återhämtning och resiliens, tillfällig anpassning av 
planeringsterminen 

1. Europaparlamentet uppskattar verkligen att den europeiska planeringsterminen och 
faciliteten för återhämtning och resiliens är intimt förbundna med varandra och därför 
ytterligare stärker sitt verkliga europeiska mervärde. Parlamentet uppskattar att 
bedömningen av planerna för återhämtning och resiliens kommer att göras mot de 
relevanta landsspecifika rekommendationerna.

2. Europaparlamentet noterar att tidsfristerna för den europeiska planeringsterminen och 
faciliteten för återhämtning och resiliens kommer att överlappa varandra, vilket kräver 
att den europeiska planeringsterminens tidsplaner tillfälligt anpassas så att faciliteten för 
återhämtning och resiliens kan komma igång ordentligt.

3. Europaparlamentet anser att den tillfälliga anpassningen av årets planeringstermin inte 
får överskugga den europeiska planeringsterminens ursprungliga syfte och funktion. 
Parlamentet påminner om att den europeiska planeringsterminen är ett väletablerat 
ramverk för EU-medlemsstaternas samordning av sin budgetpolitik och ekonomiska 
politik i hela Europeiska unionen. Parlamentet påminner om att främjande av hållbar 
tillväxt på ett hållbart sätt innebär att främja ansvarsfull finanspolitik, strukturreformer 
och investeringar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att se till 
att göra en lämplig avvägning mellan främjande av investeringar och strukturreformer i 
återhämtningsplanerna.

4. Europaparlamentet anser att arbetet med 2021 års europeiska planeringstermin erbjuder 
stora möjligheter att förbättra det nationella egenansvaret. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att bygga upp nödvändig administrativ kapacitet och 
övervakningskapacitet för att kunna ge solida garantier för att medlen används korrekt. 

Ekonomiska utsikter för EU

5. Europaparlamentet noterar med stor oro att BNP enligt kommissionens ekonomiska 
höstprognos 2020 föll på ett sätt som aldrig tidigare inträffat i både euroområdet och 
hela EU. Parlamentet noterar att BNP i EU förväntas sjunka med 7,4 % (7,8 % i 
euroområdet) 2020 med en ökning på 4,1 % (4,2 % i euroområdet) 2021.

6. Europaparlamentet framhåller att 2020 års ekonomiska recession, som saknar tidigare 
motstycke, och de åtgärder som vidtagits för att hantera pandemin förväntas leda till att 
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EU:s skuldkvot når en ny topp på omkring 93,9 % (101,7 % i euroområdet) 2020, med 
en ytterligare ökning till omkring 94,6 % (102,3 % i euroområdet) 2021.

7. Europaparlamentet upprepar vikten av att säkerställa lika spelregler på den inre 
marknaden, vilket är en nödvändig förutsättning för att främja innovation och stärka 
återhämtningen och konkurrenskraften.

8. Europaparlamentet efterlyser bättre genomförande av ansvarsfulla offentliga finanser, 
socialt stabila strukturreformer och offentliga och privata investeringar av god kvalitet. 
Parlamentet anser att det kommer att krävas omfattande investeringar och betydande 
strukturreformer för att komma ut ur denna kris.

Ansvarsfull finanspolitik

9. Europaparlamentet noterar att även om den makroekonomiska stabiliteten uppvisar nya 
utmaningar är Ekonomiska och monetära unionen mycket bättre rustad att stå emot 
kriser än den var under 2008 års finansiella och ekonomiska kris. Parlamentet är 
övertygat om att en av de viktigaste omedelbara prioriteringarna är att främja en 
motståndskraftig ekonomisk återhämtning.

10. Europaparlamentet påpekar att de medlemsstater som gradvis hade lyckats bygga upp 
finanspolitiska buffertar hade bättre möjligheter att mobilisera finanspolitiska 
stimulanspaket mycket snabbare och utan tillhörande lånekostnader, vilket bidrog till att 
mildra pandemins negativa konsekvenser för samhället och ekonomin.

11. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen kommer att föreslå rekommendationer 
avseende budgetsituationen i varje medlemsstat under 2021, såsom föreskrivs i 
stabilitets- och tillväxtpakten.

12. Europaparlamentet noterar den tillfälliga aktiveringen av stabilitets- och tillväxtpaktens 
allmänna undantagsklausul och förväntar sig att den inte kommer att fortsätta att vara 
aktiverad längre än vad som är absolut nödvändigt för att stödja medlemsstaternas 
insatser för att återhämta sig från pandemikrisen och stärka sin konkurrenskraft och 
ekonomiska och sociala motståndskraft.

13. Europaparlamentet betonar att EU:s nuvarande finanspolitiska regler och budgetregler 
har visat sig tillhandahålla den flexibilitet som krävs i kristider och har visat på 
extraordinär konjunkturutjämning som har gjort det möjligt för medlemsstaterna att inta 
den finansiella ställning som krävs för att skydda EU:s ekonomier.

Strukturreformer

14. Europaparlamentet betonar att covid-19-krisen inte kan lösas bara med en slapphänt 
penning- och finanspolitik. Parlamentet betonar därför vikten av att genomföra 
djupgående, stabila och hållbara strukturreformer för att skapa tillväxt och 
arbetstillfällen som effektivt kan stödja återhämtningen och främja konkurrenskraften 
samt öka konvergensen och den hållbara tillväxten.

15. Europaparlamentet noterar att medlemsstaterna uppmanas av kommissionen att inom 
ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens inlämna sina nationella 
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reformprogram och sina planer för återhämtning och resiliens i ett enda integrerat 
dokument. Parlamentet ifrågasätter dock det lämpliga i ett sådant förfaringssätt med 
tanke på att de reformer som en medlemsstat måste genomföra under de kommande 
åren vida överskrider tidsramen för faciliteten för återhämtning och resiliens.

16. Europaparlamentet välkomnar det faktum att kommissionen i slutet av april 2021 
kommer att genomföra fördjupade granskningar för att bedöma läget vad gäller 
obalanser i vissa utvalda medlemsstater. Parlamentet instämmer i att övervakningen 
inom ramen för förfarandet vid makroekonomiska obalanser under nästa europeiska 
planeringstermin måste vara inriktad på de snabbt ökande riskerna.

17. Europaparlamentet framhåller att fortlöpande övervakning och vaksamhet kommer att 
behövas och att medlemsstaterna bör åtgärda ökande obalanser genom reformer som 
stärker den ekonomiska och sociala motståndskraften. Parlamentet är tillfreds med att 
kommissionen kommer att fortsätta att övervaka medlemsstaternas genomförande av 
reformer som föreslagits i tidigare års landsspecifika rekommendationer.

Investeringar

18. Europaparlamentet konstaterar att EU vad gäller att mildra pandemins ekonomiska 
konsekvenser står inför en utmaning utan tidigare motstycke, och anser att den 
ekonomiska återhämtningen bör genomföras genom att den inre marknaden och 
konkurrenskraften stärks, samtidigt som situationen för små och medelstora företag 
lindras. Parlamentet är övertygat om att detta kräver både fler ekonomiskt lönsamma 
investeringar och stärkt konvergens i EU.

19. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna bör fokusera på investeringar som 
ytterligare stärker den inre marknaden. Parlamentet anser därför att gränsöverskridande 
projekt, med deltagande av flera länder, som stärker den inre marknadens 
konkurrenskraft måste prioriteras.

°

° °

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

Ett separat initiativbetänkande behandlar den eventuella framtiden för EU:s finanspolitiska 
ram, och de sysselsättningsmässiga och sociala aspekterna av de årliga strategierna för hållbar 
tillväxt behandlas i ett parallellt betänkande från EMPL. Därför är inte avsikten med detta 
betänkande från ECON om den europeiska planeringsterminen för samordning av den 
ekonomiska politiken: årlig strategi för hållbar tillväxt 2021 att behandla dessa aspekter. I 
betänkandet från ECON önskar föredraganden fokusera på frågor som specifikt faller inom 
ECON:s behörighetsområde. 

I sitt meddelande Årlig strategi för hållbar tillväxt 2021 förklarar kommissionen hur den 
europeiska planeringsterminen och faciliteten för återhämtning och resiliens är förbundna 
med varandra och att tidsfristerna för den europeiska planeringsterminen och faciliteten för 
återhämtning och resiliens kommer att överlappa varandra, vilket kräver att den europeiska 
planeringsterminens tidsplaner tillfälligt anpassas så att faciliteten för återhämtning och 
resiliens kan komma igång ordentligt.

Föredraganden godtar denna ändring eftersom covid-19-pandemin har kastat in världen i en 
plötslig och djup recession och det behövs ett kraftfullt, samordnat och innovativt bemötande. 
Faciliteten för återhämtning och resiliens är en viktig del av detta. Föredraganden anser 
emellertid att den tillfälliga anpassningen av det innevarande årets planeringstermin inte får 
överskugga den europeiska planeringsterminens ursprungliga syfte och funktion, som är att 
fungera som ett ramverk för EU-medlemsstaternas samordning av sin budgetpolitik och 
ekonomiska politik i hela Europeiska unionen.

Eftersom pandemin kommer att få negativa konsekvenser för EU:s ekonomi, i synnerhet för 
små och medelstora företag, den inre marknaden och dess konkurrenskraft, kommer det att 
behövas betydande strukturreformer och offentliga och privata investeringar av god kvalitet 
för att komma ut ur denna kris. Medlemsstaterna kan använda den tillgängliga finanspolitiska 
flexibiliteten för att stödja sina ekonomier, eftersom den allmänna undantagsklausulen har 
aktiverats, men de är ändå skyldiga att respektera stabilitets- och tillväxtpakten och får inte 
bortse från målet med finansiell hållbarhet på medellång sikt.


