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• Främja fri rörlighet för varor, tjänster och kapital på inre 
marknaden, inklusive rättvis konkurrens mellan företag i 
medlemsstater

• Stärka finansiell stabilitet och finansmarknadernas 
funktionssätt

• Välfungerande EMU

Ekofinrådet: finansmarknad, skattepolitik 
och ekonomisk politik

Finansdepartementet 2



• Nationellt ansvar för den ekonomiska politiken 

• Sunda offentliga finanser och ekonomiska reformer

• Budgetrestriktivitet

• Fördjupa den inre marknaden

• Likabehandling av medlemsstater

Några centrala principer för Sverige i det 
ekonomiska och finansiella samarbetet
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Olika åtgärder
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Eurozonen kommer utgöra 
en större andel av EU

UK:s bidrag till budgeten 
försvinner

Nya förutsättningar till följd av brexit
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Sverige samarbetar med medlemsstater i 
Hansagruppen
• Medlemsstater med liknande 

syn på det finansiella och 
ekonomisk-politiska 
samarbetet:

• Nationellt ansvar

• Följa överenskomna regler 
och beslut

• Ej långtgående centralisering
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• Färdigställa bankunionen

• Gemensam insättningsgaranti (EDIS)

• Finansiell säkerhetsmekanism för den gemensamma resolutionsfonden

• Fortsätta arbetet mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism

Centrala frågor: det finansiella systemet 
och finansiell stabilitet
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• Stärka krismekanismen ESM

• Budgetinstrument för konkurrenskraft och konvergens

• Reformer för ökad produktivitet

Centrala frågor: EMU:s funktionssätt
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• Fortsätta arbeta med kapitalmarknadsunionen – främja 
gränsöverskridande investeringar

• Fortsätta arbetet med att motverka skatteundandragande 
och skatteflykt

• Stärka EU:s konkurrenskraft

Centrala frågor: den inre marknaden
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EU-samarbetet i 
ekonomiska och 
finansiella frågor
SNS/SHOF Finanspanel, 14 maj 2019
Finansminister Magdalena Andersson 
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1. En slimmad budgetram – tak vid 1 procent av BNI.
 Trots Brexit –större budgetram. KOM:s förslag för högt.

2. Svenska avgiften ska hållas nere 
 Mindre volym och rättvis fördelning 

3. Modern utgiftsstruktur – satsa på europeiskt mervärde.
 Tillväxtfrämjande, migration, säkerhet, klimat.
 Väsentliga minskningar på jordbruks- och 

sammanhållningspolitiken.

4. Kosta att inte ta ansvar
 Rättsstatens principer – välkomnar KOM:s föreslagna förordning
 Solidariskt ansvarstagande i migrationspolitiken och tillgång till 

EU-medel

Nästa fleråriga budgetram – svenska 
prioriteringar
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