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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om den ekonomiska politiken i euroområdet 2021
(2021/2061(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 
särskilt artiklarna 121.2 och 136 och protokollen nr 1 och 2,

– med beaktade av kommissionens meddelande av den 2 juni 2021 Samordning av den 
ekonomiska politiken 2021: få bukt med covid-19, stödja återhämtningen och 
modernisera ekonomin (COM(2021)0500),

– med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2021 om den europeiska 
planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: årlig strategi för 
hållbar tillväxt 20211,

– med beaktande av kommissionens rapport av den 2 juni 2021 Rapport utarbetad i 
enlighet med artikel 126.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(COM(2021)0529),

– med beaktande av kommissionens rapport av den 18 november 2020 Rapport om 
förvarningsmekanismen 2021 (COM(2019)0745), och kommissionens rekommendation 
av den 18 november 2020 till rådets rekommendation om den ekonomiska politiken i 
euroområdet (COM(2019)0746),

– med beaktande av rådets rekommendation av den 8 april 2021 om den ekonomiska 
politiken i euroområdet,

– med beaktande av kommissionens europeiska ekonomiska vårprognos 2021 av 
den 12 maj 2021,

– med beaktande av Europeiska finanspolitiska nämndens bedömning av den 16 juni 2021 
av en lämplig framtida finanspolitisk inriktning för euroområdet 2022,

– 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 politiken2,

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

1 Antagna texter, P9_TA(2021)0083.
2 EUT L 306, 23.11.2011, s. 12.



PE692.870v01-00 4/8 PR\1231764SV.docx

SV

medlemsstaternas budgetramverk3,

– 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 euroområdet4,

– 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 underskott5,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 av 
den 16 november 2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska 
obalanser6,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1173/2011 av 
den 16 november 2011 om effektiv övervakning av de offentliga finanserna i 
euroområdet7,

– 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 euroområdet8,

– 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 stabilitet9,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9-
0000/2021), och av följande skäl:

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

B. Enligt kommissionens prognoser uppgår BNP-tillväxten för 2021 till 4,3 % av BNP per 
capita i euroområdet och till 4,2 % i EU-27, och förväntas stiga till 4,4 % i båda fallen 
under 2022.

C. Enligt kommissionens ekonomiska vårprognos 2021 har nedgången i den ekonomiska 
aktiviteten varit mindre än vad som tidigare förväntats, tack vare nödåtgärder för att 

3 EUT L 306, 23.11.2011, s. 41.
4 EUT L 306, 23.11.2011, s. 8.
5 EUT L 306, 23.11.2011, s. 33.
6 EUT L 306, 23.11.2011, s. 25.
7 EUT L 306, 23.11.2011, s. 1.
8 EUT L 140, 27.5.2013, s. 11.
9 EUT L 140, 27.5.2013, s. 1.
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förse företagen med likviditet och skydda EU-invånarnas inkomster och jobb.

D. EU:s ekonomi förväntas att under loppet av 2021 nå sin kvartalsvisa produktionsnivå 
före krisen, med ett uppsving i den ekonomiska aktiviteten i alla medlemsstater.

E. Arbetslösheten minskade till i genomsnitt 8,4 % i euroområdet och 7,6 % i EU-27 i maj 
2021, och en ytterligare minskning till 7,8 % respektive 7 % förväntas under 2022.

F. Under 2020 tillhandahöll medlemsstaterna enligt uppskattningar ett totalt budgetstöd på 
mer än 6,5 % av BNP, och till följd av detta ökade euroområdets och EU:s samlade 
offentliga underskott från historiskt låga nivåer på cirka 0,5 % av BNP 2019 till 
omkring 7 % 2020, vilket oundvikligen kommer att återspeglas i de aggregerade/// 
skuldnivåerna.

G. Den offentliga skuldkvoten (offentlig skuld i förhållande till BNP ) i EU beräknas 
uppgå till 94 % i år, medan euroområdets skuldkvot beräknas följa samma trend och öka 
till 102 % i år. 

H. I EUF-fördragets fastställs referensvärden på upp till 3 % av det förväntade eller 
faktiska offentliga underskottet och en skuldkvot på 60 %.

I. Olika aspekter av den möjliga framtiden för EU:s ram för ekonomisk styrning 
behandlades i samband med översynen av den makroekonomiska lagstiftningsramen i 
betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor av den 22 juni 2021 om denna 
fråga.

1. Europaparlamentet konstaterar att den europeiska ekonomin håller på att återhämta sig 
från de förödande effekterna av den globala pandemin. Parlamentet är fortsatt oroat över 
den låga tillväxtpotentialen jämfört med andra regioner under återhämtningen efter 
pandemin.

2. Europaparlamentet konstaterar att trots framstegen med vaccinationskampanjerna 
kvarstår betydande risker för prognoserna ur ett epidemiologiskt och ekonomiskt 
perspektiv, vilket i sin tur skulle kunna fördröja omställningen till en mer hållbar och 
framtidssäkrad ekonomi.

3. Europaparlamentet påpekar att införandet av faciliteten för återhämtning och resiliens 
(RRF) kommer att bidra till att göra EU:s ekonomier och samhällen mer hållbara, 
inkluderande, motståndskraftiga och bättre förberedda för den gröna och digitala 
omställningen. Parlamentet noterar att faciliteten, som är grundbulten i 
NextGenerationEU, ska ge storskaligt finansiellt stöd till medlemsstaterna på upp till 
672,5 miljarder EUR i bidrag och lån för att finansiera reformer och investeringar.

4. Europaparlamentet välkomnar att den ekonomiska aktiviteten i EU enligt kommissionen 
förväntas öka i alla medlemsstater, med en acceleration från och med andra halvåret 
2021, i takt med att åtgärderna för att begränsa spridningen gradvis lättas och 
vaccineringen fortskrider, vilket återspeglar den tillväxtstimulans som följer av 
genomförandet av de nationella planerna för återhämtning och resiliens. Parlamentet är 
dock fortsatt oroat över att takten i återhämtningen kommer att variera mellan olika 
medlemsstater och regioner.
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Ansvarsfull finanspolitik

5. Europaparlamentet noterar att stabilitets- och tillväxtpaktens allmänna undantagsklausul 
kommer att fortsätta att tillämpas under 2022 och att den förväntas upphöra att gälla 
från och med 2023. Parlamentet noterar att beslutet att låta den allmänna 
undantagsklausulen upphöra att gälla bör fattas efter en samlad bedömning av tillståndet 
i ekonomin på grundval av kvantitativa kriterier, där den ekonomiska aktiviteten i EU 
jämfört med före krisen är det viktigaste kvantitativa kriteriet. Parlamentet påpekar att 
situationen i varje enskilt land kommer att beaktas efter att klausulen har upphört att 
tillämpas.

6. Europaparlamentet är bekymrat över att skuldkvoten i euroområdet enligt 
grundscenariot i kommissionens senaste skuldhållbarhetsbedömning kommer att 
kulminera på 104,6 % under 2024 och 2025, medan skuldkvoten i unionen kommer att 
nå en topp på 96,5 % 2024, innan den åter minskar.

7. Europaparlamentet är övertygat om att samordningen av den nationella finanspolitiken 
fortfarande är avgörande för att stödja återhämtningen. Parlamentet noterar att den 
övergripande finanspolitiska inriktningen, med beaktande av nationella budgetar och 
RRF, bör fortsätta att ha en stödjande roll under 2021 och 2022.

8. Europaparlamentet betonar att finanspolitiken bör förbli snabbfotad och efter behov 
anpassas till den föränderliga situationen, och att det finanspolitiska stödet inte bör dras 
tillbaka i förtid. Parlamentet betonar förväntningarna på att den ekonomiska aktiviteten 
gradvis kommer att normaliseras under andra halvåret 2021 och håller med om att 
medlemsstaternas finanspolitik bör bli mer differentierad 2022, med vederbörligt 
beaktande av läget i fråga om återhämtning, finanspolitisk hållbarhet och behovet av att 
minska de ekonomiska, sociala och territoriella skillnaderna.

9. Europaparlamentet konstaterar att medlemsstater med hög skuldsättning bör använda 
RRF för att finansiera ytterligare investeringar till stöd för återhämtningen, samtidigt 
som man bedriver en försiktig finanspolitik. Parlamentet betonar vikten av att 
medlemsstaterna utnyttjar den potential som RRF har att stödja nödvändiga strukturella 
förändringar och omvandlingen till mer globalt konkurrenskraftiga, framtidssäkrade och 
snabbfotade industrier. Parlamentet håller med om att ökningen av nationellt 
finansierade löpande utgifter bör hållas under kontroll och begränsas för medlemsstater 
med hög skuldsättning, så att finanspolitiska åtgärder kan maximera stödet till 
återhämtningen utan att föregripa framtida finanspolitiska utvecklingsbanor och skapa 
en permanent börda för de offentliga finanserna.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ompröva budgetsituationen i 
medlemsstaterna på grundval av den ekonomiska höstprognosen 2021, innan rådet 
avslutar sina överläggningar om den pågående planeringsterminen.

11. Europaparlamentet väntar på den årliga strategin för hållbar tillväxt 2022 som ska 
innehålla konkreta åtgärder för hur styrningen av planeringsterminen ska struktureras 
under 2022.

12. Europaparlamentet noterar att miljömässig hållbarhet, produktivitet, rättvisa och 
makroekonomisk stabilitet är och förblir de vägledande principerna för EU:s 
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ekonomiska agenda. Parlamentet betonar dessutom att den digitala omvandlingen av 
våra samhällen, företag och ekonomier är avgörande för att öka EU:s produktivitet och 
konkurrenskraft för en stabil återhämtning, i linje med strategin för det digitala 
decenniet.

Strukturreformer och investeringar

13. Europaparlamentet betonar att RRF är en unik möjlighet för alla medlemsstater att ta itu 
med viktiga strukturella utmaningar och investeringsbehov, samtidigt som den gröna 
och digitala omställningen anammas.

14. Europaparlamentet efterlyser en fokusering på finanspolitiska strukturreformer, 
inbegripet reformer som effektiviserar utgifterna, och erkänner att högkvalitativ 
förvaltning av offentliga medel är av avgörande betydelse.

15. Europaparlamentet välkomnar att den uppdaterade nya europeiska industristrategin, den 
europeiska digitala strategin och alla andra relevanta strategier utgör ramen för att 
påskynda Europas återhämtning och omställning till en renare, mer digital och mer 
motståndskraftig ekonomisk och industriell modell, liksom för att bygga en starkare och 
mer motståndskraftig inre marknad.

16. Europaparlamentet framhåller att hanteringen av strukturella utmaningar är avgörande 
för en hållbar återhämtning och fortsatt tillväxt, och att genomförandet av reformer för 
att ta itu med strukturella sårbarheter är avgörande inte bara för att förbättra förmågan 
att stå emot och hantera befintliga utmaningar, utan även för att genomföra de dubbla 
omställningarna på ett hållbart och rättvist sätt.

17. Europaparlamentet är bekymrat över att kommissionen har identifierat 
makroekonomiska sårbarheter i samband med obalanser och alltför stora obalanser i 
12 medlemsstater. Parlamentet är särskilt oroat över att karaktären på och källan till 
medlemsstaternas obalanser i stort sett är desamma som före pandemin. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att utnyttja det unika tillfälle som RRF erbjuder för att 
avsevärt minska de befintliga makroekonomiska obalanserna.

Landsspecifika rekommendationer

18. Europaparlamentet önskar att kommissionen hade lagt fram riktade och skräddarsydda 
landsspecifika rekommendationer för 2021, i stället för identiska landsspecifika 
rekommendationer för alla medlemsstater, som skulle ha kunnat fokusera på områden 
som inte omfattas av RRF.

19. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna i sina planer för återhämtning och 
resiliens är skyldiga att på ett effektivt sätt ta itu med alla eller en betydande del av de 
utmaningar som identifierats i de relevanta landsspecifika rekommendationerna, 
inbegripet de finanspolitiska aspekterna av dessa, och att de rekommendationer som inte 
tas upp fortfarande är giltiga och kommer att fortsätta att övervakas inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen.

20. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte har främjat finanspolitiska 
landsspecifika rekommendationer som främjar finanspolitisk hållbarhet på medellång 
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sikt, trots att aktiveringen av den allmänna undantagsklausulen tvingar medlemsstaterna 
att inte äventyra den finanspolitiska hållbarheten på medellång sikt.

°

° °

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


