
har den ekonomiska och monetära politiken i vissa EU-medlemsstater harmoniserats. EMU har lett till eurons
födelse och eurosedlar och euromynt har fr.o.m. den 1 januari 2002 införts i tolv medlemsstater. Efter eurons
födelse har Europeiska centralbanken främst blivit ansvarig för implementeringen av den europeiska
valutapolitiken. Dess beslutsfattande organ sköter nu det europeiska systemet med centralbanker som har till
uppgift att hantera mängden pengar i omlopp, valutahandeln, medlemsstaternas officiella valutareserver samt
att se till att betalningssystemen fungerar smidigt. För fler än 300 miljoner européer har nu euron kommit att
bli den enda valutan. 

EMU innebär en närmare samordning av den nationella ekonomiska politiken, vilket är något som många
kommer att beröras av. Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken (BEPG) med de viktigaste verktygen
för samordningen av EU:s ekonomiska politik i medlemsstaterna och unionen har utarbetats. Varje år lämnas
rekommendationer till medlemsstaterna för att säkerställa att den gemensamma ekonomiska politiken
verkligen implementeras. Inom ramen för Stabilitets- och tillväxtpakten (SGP) måste regeringarna undvika
alltför kraftiga offentliga underskott. De medlemsstater som inte uppfyller villkoren i pakten kan tilldelas
varningar och drabbas av ekonomiska sanktioner.  

bör samarbetet mellan EU:s medlemsstater i frågor som rör samordningen av den monetära och ekonomiska
politiken (inklusive skattepolitiken och strukturreformerna) syfta till att uppnå prisstabilitet, hållbar ekonomisk
tillväxt och full sysselsättning. Snabbare europeisk och internationell ekonomisk integration och monetär union,
i synnerhet efter införandet av en enda valuta, har inneburit att behovet av en närmare samt en av monetär och
ekonomisk politik mellan medlemsstaterna och EU har ökat.

Vid Europeiska rådets möte i Lissabon (mars 2000) utformade stats- och regeringscheferna en strategi för att
implementera konkreta mål och deadlines för den ömsesidigt a reformprocessen för ekonomisk politik,
miljöpolitik, sysselsättnings- och socialpolitik. Den s.k. Lissabon-strategin bör ses som en strategi för förbättring
av den europeiska ekonomiska och sociala modellen. För detta krävs ett effektivt europeiskt ekonomiskt,
socialt och miljömässigt styre och ett engagemang för de delade värdena solidaritet och hållbar utveckling. 

kräver att den monetära och ekonomiska politiken är solid och samordnas så att inte bara räntesatserna kan
hållas låga utan även så att investeringskapital kan frigöras och stimulera konsumtionen. Förutom att euron ger
ekonomiska fördelar är den dock även ett uttryck för viljan att arbeta tillsammans och fortsätta den politiska
integrationen samt sprida den ekonomiska stabiliteten till hela Europa. ESP-gruppen har varit aktiv i alla faser
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i arbetet för EMU och euron och våra ledamöter har utarbetat några av parlamentets viktigaste betänkanden. Gruppen
har på så sätt säkerställt att parlamentet har en tydlig roll i övervakningen av ECB:s monetära politik. 

När det gäller mer generella ekonomiska aspekter ökar oron bland vänsterpolitiker i Europa för man inte ska kunna nå
de mål som sattes upp för tillväxten och sysselsättningen vid toppmötet i Lissabon. Därför vill vi understryka att EU
verkligen måste bli den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen och att åtgärder
bör vidtas på tre generella områden:

• Ökade investeringar i mänskliga resurser, mer forskning och fler miljövänliga produktionsmetoder för att ge
Lissabonstrategin en ny riktning.

• Offentliga finanser måste leda till hållbar tillväxt och sysselsättning inom ramen för budgetstabilitet. 
• Politiken måste samordnas på rätt sätt så den kan omvandlas till konkreta åtgärder.

Vi anser att stark och hållbar ekonomisk verksamhet måste stimuleras så att vanliga människor i EU får verkliga och
påtagliga möjligheter, genom att få den utbildning och de färdigheter som de behöver. Verksamheten måste stimulera
skapandet av bra arbeten, upprätthålla höga nivåer av socialt skydd och ge en renare och säkrare miljö. Vi är övertygade
om att våra politiska förslag kommer att vara vägledande för en sysselsättningsfrämjande strategi för Europa.

Genom sitt politiska arbete i Europaparlamentet har ESP-gruppen omvandlat dessa politiska prioriteringar
till följande konkreta åstadkommanden:

• Nära övervakning av att införandet av eurosedlar och euromynt sker framgångsrikt och att ECB:s
monetära politik är framsynt och öppen.

• Utarbetande av en strategi för ECB:s monetära politik som inte bara inriktas mot en framgångsrik
prisstabilitet, utan även konkreta strategier för hållbar tillväxt och sysselsättning. 

• Främjande av en mer rationell och flexibel tolkning av stabilitets- och tillväxtpakten inklusive
erkännandet av strukturella reformer samt allmänna och privata investeringsinitiativ.

• Utarbetande av en struktur för ett internationellt monetärt system som är inriktad på en mer reglerad
hantering av globala finansieringstjänster.

• Ytterligare harmonisering av EU:s konkurrenspolitik, inklusive stärkandet av Europeiska
kommissionens roll för att motarbeta konkurrensstörningar samt att engagera fackförbunden mer i
den politik som rör omstrukturering och sammanslagning. 

• Främjande av offentliga och privata investeringar genom offentlig-privata partnerskap på områdena
utbildning och yrkesträning, livslångt lärande, forskning, miljövänlig framställning, informationsteknologi
och högteknologi, nätverk för telekommunikation, energi och transport. 

• Minskning av den skattekonkurrens som har en störande inverkan på den inre marknaden samt ökad
europeisk samordning av skatter.

• Större öppenhet beträffande Europas ekonomiska samordningsprocess genom ett regelbundet och
direkt engagemang av Europaparlamentet.

Kontakter

http://www.socialistgroup.org

De europeiska Socialdemokraternas parlamentsgrupp
European Parliament, rue Wiertz, B-1047 Bryssel.
Tel.: (32-2) 284 21 11 (Bryssel) eller (33-3) 88 17 40 01 (Strasbourg)
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Konkreta åstadkommanden


