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Alternativt förslag till resolution (artikel 170.4 i arbetsordningen) som ersätter ett 
förslag till resolution som inte avser lagstiftning A8-0190/2015 

Europaparlamentets resolution om översynen av ramen för ekonomisk styrning: 
lägesbedömning och utmaningar 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– 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 stabilitet1, 

– 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 euroområdet2, 

– med beaktande av skrivelsen av den 3 juli 2013 från kommissionens vice ordförande 
Olli Rehn om tillämpningen av artikel 5.1 i rådets förordning (EG) nr 1466/97 om 
förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och 
samordningen av den ekonomiska politiken, 

– 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 politiken3, 

– 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 1173/2011 av den 
16 november 2011 om effektiv övervakning av de offentliga finanserna i euroområdet1,  

                                                 
1 EUT L 140, 27.5.2013, s. 1. 
2 EUT L 140, 27.5.2013, s. 11. 
3 EUT L 306, 23.11.2011, s. 12. 
4 EUT L 306, 23.11.2011, s. 33. 
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– 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 1176/2011 av den 
16 november 2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser3, 

– 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 sin resolution av den 13 mars 2014 om undersökningen av trojkans 
(ECB, kommissionen och IMF) roll och verksamhet med avseende på programländerna 
i euroområdet5, 

– med beaktande av sin resolution av den 12 december 2013 om konstitutionella problem 
med flernivåstyrning i Europeiska unionen6, 

– med beaktande av sin resolution av den 1 december 2011 om den europeiska 
planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken7,  

– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2011 om den finansiella, ekonomiska och 
sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ8, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 november 2014 Bedömning av 

den ekonomiska styrningen – Rapport om tillämpningen av förordningarna (EU) nr 

1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 och 473/2013, 
(COM(2014)0905), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 januari 2015 Att på bästa sätt 

utnyttja flexibiliteten inom stabilitets- och tillväxtpaktens befintliga regler 
(COM(2015)0012), 

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möten i juni och 
december 2014, 

– med beaktande av slutsatserna från toppmötet om euron i oktober 2014, 

– med beaktande av det uttalande som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker 
gjorde i Europaparlamentet den 15 juli 2014, 

– med beaktande av den årliga tillväxtundersökningen för 2015 (COM(2014)0902), 

                                                                                                                                                         
1 EUT L 306, 23.11.2011, s. 1. 
2 EUT L 306, 23.11.2011, s. 41. 
3 EUT L 306, 23.11.2011, s. 25. 
4 EUT L 306, 23.11.2011, s. 8. 
5 Antagna texter, P7_TA(2014)0239. 
6 Antagna texter, P7_TA(2013)0598. 
7 EUT C 165 E, 11.6.2013, s. 24. 
8 EUT C 33 E, 5.2.2013, s. 140. 



 

AM\1066126SV.doc  PE558.980v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

– med beaktande av ECB:s ordförande Mario Draghis anförande den 22 augusti 2014 vid 
det årliga centralbankssymposiet i Jackson Hole, 

– med beaktande av yttrandet av den 14 januari 2015 från EU-domstolens generaladvokat 
Pedro Cruz Villalón om lagligheten hos ECB:s program för direkta monetära 
transaktioner, 

– med beaktande av ECB:s pressmeddelande av den 22 januari 2015 om ett utökat 
program för köp av tillgångar,  

– med beaktande av ECB:s dokument nr 157 från november 2014 The identification of 

fiscal and macroeconomic imbalances – unexploited synergies under the strengthened 

EU governance framework, 

– med beaktande av policydokumentet från CPB Netherlands Bureau for Economic 
Policy Analysis från juli 2014 Structural budget balance: a love at first sight turned 

sour, 

– med beaktande av arbetsdokument nr 977 från Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (OECD) av den 6 juli 2012 Implications of output gap 

uncertainty in times of crisis, 

– med beaktande av OECD:s arbetsdokument nr 163 av den 9 december 2014 om sociala 
frågor, sysselsättning och migration Trends in income inequality and its impact on 

economic growth, 

– med beaktande av IMF-personalens diskussionsdokument från september 2013 Towards 

a fiscal union for the euro area, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och 
yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd och utskottet för konstitutionella frågor 
(A8-0190/2015), 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Enligt kommissionens höstprognos förväntas unionens bruttonationalprodukt (BNP) i 
euroområdet öka med 0,8 % 2014 och med 1,1 % 2015, efter två års oväntad negativ 
tillväxt, vilket innebär att den BNP-nivå som rådde före krisen inte kommer att 
återhämtas detta år och att BNP-gapet även i fortsättningen kommer att vara stort. De 
allra senaste prognoserna förutspår en påtaglig risk för mycket låg inflation under en 
längre tid. 

B. De enorma skillnaderna mellan medlemsstaterna kommer att kvarstå även efter 
programmens genomförande. BNP-tillväxtprognoserna för 2014 varierar mellan -2,8 % 
i Cypern och +4,6 % i Irland, vilket avspeglar de allt större och växande interna 
skillnaderna. 
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C. Enligt kommissionens höstprognos minskade investeringarna i euroområdet med 3,4 % 
år 2012, och med 2,4 % år 2013. Den totala minskningen sedan tiden före krisen är 
17 % och den förväntade återhämtningen av investeringsutgifter för 2014 och 2015 
(1,7 %) är mycket svag. Bristen på investeringar är skadlig för framtida generationer 
och försämrar utsikterna när det gäller hållbarheten i de offentliga finanserna. 

D. En europeisk investeringsplan håller på att genomföras i syfte att nå upp till 
315 miljarder euro i nya investeringar under de närmaste tre åren. 

E. Enligt kommissionens vinterprognos förväntas arbetslösheten 2015 och 2016 i EU som 
helhet ligga kvar på nivåer över 11 %. 

Lägesbeskrivning av den gällande ramen för ekonomisk styrning 

1. Europaparlamentet anser att den rådande ekonomiska situationen kräver snabba, 
heltäckande och beslutsamma åtgärder för att bemöta hotet från deflation eller mycket 
låg inflation, låg tillväxt och hög arbetslöshet. 

2. Europaparlamentet anser att EU fortfarande sitter fast i en ovanligt lång och svår 
ekonomisk nedgång som inleddes 2008. Parlamentet påpekar att produktionsgapet 
fortfarande är för stort, vilket leder till hysteres och permanent kapacitetsförlust. 
Parlamentet anser att brådskande ytterligare och samordnad budgetpolitik och monetär 
politik behövs om syftet är både att undvika skulddeflationsfällan och att skapa ny 
kapacitet som är inriktad på den ekologiska omvandlingen av EU-ekonomin.  

3. Europaparlamentet begär i detta perspektiv ett långtgående grönt europeiskt 
investeringsprogram för Europa som är inriktat på den sociala och miljömässiga 
omvandlingen av EU-ekonomin. 

4. Europaparlamentet betonar att den nuvarande ramen för ekonomisk styrning inte 
tillhandahåller en adekvat mekanism där demokratiskt ansvar kan utkrävas för att 
bedöma euroområdets ekonomiska utsikter eller den kollektiva finanspolitiska 
inriktningen, och att den inte tillåter en övervakningsprocess där tillräckligt 
demokratiskt ansvar kan utkrävas för att bedöma de olika ekonomiska och 
finanspolitiska situationerna på ett likvärdigt sätt.  

5. Europaparlamentet beklagar särskilt de beslut som Eurogruppen fattade bakom stängda 
dörrar utan insyn och korrekt ansvarsskyldighet. Parlamentet anser att protokollen från 
Eurogruppens möten bör offentliggöras. Parlamentet påminner om slutsatserna i sin 
rapport om trojkans verksamhet och beklagar Eurogruppens avsaknad av demokratisk 
legitimitet och ansvarsskyldighet på EU-nivå när den verkställer sina befogenheter på 
EU-nivå. 

6. Europaparlamentet påminner om slutsatserna i sin rapport om trojkans verksamhet och 
beklagar den oklara omfattningen av rollerna som ”teknisk rådgivare” och ”Eurogrupp-
organ”, som delegerats både till kommissionen och till ECB i förbindelse med 
utformningen, genomförandet och utvärderingen av stödprogrammen. Parlamentet 
beklagar i detta avseende avsaknaden av ett klart och ansvarsfullt mandat från fall till 
fall som ges av rådet och Eurogruppen till kommissionen. Parlamentet anser att det 
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finns en potentiell intressekonflikt inom kommissionen mellan dess roll i trojkan och 
dess ansvar som fördragens väktare. 

7. Europaparlamentet konstaterar att omfattande politiska initiativ med politiska 
rekommendationer grundades på ekonomiska prognoser som inte förutsåg dagens låga 
tillväxt och inflation som en följd av förhandstilldelade åtstramningsåtgärder och man 
har till stor del underskattat den finanspolitiska multiplikatoreffekten, i ett sammanhang 
som kännetecknades av allvarlig finansiell oro samt av betydelsen av spridningseffekter 
mellan länderna under en period av samtidig konsolidering i kombination med 
deflationseffekten av ackumulerade strukturreformer som snabbt kunde spåras.  

8. Europaparlamentet noterar att justeringarna har belastat främst de medlemsstater som 
gick in i krisen med stora överskott i bytesbalansen och hög skuldsättning i förhållande 
till BNP, vilket förorsakade en generell skev deflation.  

9. Europaparlamentet påpekar i synnerhet att de tidigarelagda och obalanserade 
åtstramningsåtgärderna och budgetnedskärningarna i de grundläggande 
välfärdssystemen i EU inte bara har fått dramatiska sociala konsekvenser utan även har 
skadat EU:s återhämtning och att de i slutändan i onödan har förvärrat skuldsättningen i 
förhållande till BNP i jämförelse med en nödvändig men mer gradvis och bättre 
utformad långsiktig strategi för finanspolitisk konsolidering. Parlamentet understryker 
att vissa långtgående åtstramningsåtgärder inte är förenliga med skyldigheterna enligt 
fördraget och de grundläggande rättigheter som anges i Europeiska unionens stadga. 

10. Europaparlamentet betonar att den rådande situationen kräver en ökad och mer 
sammanhängande ekonomisk samordning (för att öka den samlade efterfrågan, förbättra 
de offentliga finansernas hållbarhet och möjliggöra rättvisa och hållbara reformer och 
relaterade investeringar) och snabba reaktioner för att korrigera de mest uppenbara 
skiljelinjerna i ramen för ekonomisk styrning. 

11. Europaparlamentet anser därför att en översyn av lagstiftningen om ramen för 
ekonomisk styrning inte bara behövs när det gäller budgetreglerna utan även för att 
tillhandahålla underlag till en ram för kvalitetsinvestering i syfte att uppnå en bindande 
bredare socioekonomisk konvergensprocess för att uppfylla de uppdaterade 
Europa 2020-målen. Parlamentet invänder därför mot kommissionens bedömning att 
den rådande ramen för ekonomisk styrning har varit framgångsrik och att ingen översyn 
av den rättsliga ramen för närvarande behövs.  

12. Europaparlamentet varnar för att de många olika förfarandena gör ramen för ekonomisk 
styrning komplex och inte tillräckligt transparent, vilket i sin tur leder till att 
parlamenten, arbetsmarknadens parter och medborgarna har svårt att känna personligt 
ansvar och svårt att acceptera ramens riktlinjer, rekommendationer och reformer. 
Parlamentet understryker därför behovet av rättslig prövning, något som skulle förenkla 
de komplexa och ofta överlappande förfarandena för granskning och rapportering, och 
samtidigt öka den demokratiska prövningen av och ansvarsskyldigheten för arbetet med 
EU:s planeringstermin.  
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13. Europaparlamentet konstaterar att vissa framsteg har gjorts såtillvida att 
medlemsstaterna i euroområdet har blivit mer engagerade, även tack vare bidraget från 
de nationella skatteråden. 

Hur kan flexibiliteten i de befintliga bestämmelserna utnyttjas på bästa sätt? 

14. Europaparlamentet påminner om att befintliga bestämmelser om flexibilitet i stabilitets- 
och tillväxtpakten som har införts är alltför godtyckliga och i praktiken inte har utgjort 
någon tillräcklig eller lämplig konjunkturdämpande ram. Parlamentet påminner om att 
flera medlemsstater inte genomförde konjunkturdämpande åtgärder under sina goda 
tider. Parlamentet beklagar att det utrymme för godtycke som förutsågs i lagstiftningen 
inte tillämpades fullständigt under de tidigare åren med låg inflation, dålig tillväxt och 
hög arbetslöshet. Parlamentet understryker att detta har fått till följd att den flexibla 
godtyckligheten har blivit regel i stället för undantag, eftersom den används 
systematiskt och ineffektivt efter att sociala och ekonomiska svårigheter redan är ett 
faktum.  

15. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen nyligen i sitt tolkningsmeddelande om 
flexibilitet tillstått att sättet på vilket de nuvarande finanspolitiska reglerna tolkas bidrar 
till att komma till rätta med investeringsgapet i EU och underlättar för att genomföra 
tillväxtfrämjande hållbara och socialt balanserade reformer. 

16. Europaparlamentet stöder det faktum att de nationella bidragen till den nya europeiska 
fonden för strategiska investeringar (Efsi) kommer att betraktas som skatteneutrala av 
kommissionen i förhållande till stabilitets- och tillväxtpakten. Parlamentet efterlyser 
ytterligare klargöranden av den konkreta behandlingen av dessa bidrag enligt tolkningen 
av reglerna för stabilitets- och tillväxtpakten som anges i meddelandet.  

17. Europaparlamentet påpekar att kommissionens meddelande om flexibilitet syftar till att 
utöka investeringsklausulens räckvidd för en viss grad av begränsad flexibilitet i 
stabilitets- och tillväxtpaktens förebyggande del så att medlemsstaternas 
investeringsprogram kan sammanjämkas, särskilt när det gäller utgifter för projekt inom 
struktur- och sammanhållningsfonderna, inbegripet sysselsättningsinitiativet för unga, 
de transeuropeiska näten och fonden för ett sammanlänkat Europa samt 
medfinansieringen inom Efsi. Parlamentet anser att denna ansats snabbt måste 
omvärderas så att den kan tillämpas på samma sätt på paktens korrigerande del.  

18. Europaparlamentet anser att reformprocessen i den förebyggande delen och den 
korrigerande delen bör utvärderas demokratiskt av Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten i ständig dialog med arbetsmarknadens parter. Parlamentet beklagar att 
dessa reformer i ett betydande antal medlemsstater i praktiken har undergrävt sociala 
rättigheter och miljörättigheter, ökat otryggheten i anställningar och försämrat rätten till 
allmän pension.  

19. Europaparlamentet efterlyser resultatinriktade metodriktlinjer när det gäller de 
stödberättigade reformerna, inbegripet kostnads- och nyttoanalyser och konsekvenserna 
för tidsplaner, och att man uttryckligen tar hänsyn till externa effekter samt det sociala 
och miljörelaterade resultatet av dessa reformer, samt övervakningsmekanismer för 
bedömning av deras respektive bidrag till de uppdaterade nationella målen för Europa 
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2020-strategin. Parlamentet påpekar att sådana resultatinriktade åtgärder även bör ge 
vägledning för bedömning av reformerna inom ramen för den korrigerande delen av 
stabilitets- och tillväxtpakten.  

20. Europaparlamentet anser att allmänna ekonomiska reformer som åtagits i nationella 
reformprogram bör ge mätbara positiva socioekonomiska och miljörelaterade resultat 
och bidra till ökad administrativ kapacitet.  

21. Europaparlamentet beklagar emellertid att meddelandet inte tar upp karaktären hos 
”oförutsedda händelser” som står utom en medlemsstats kontroll och tillåter denna att 
göra tillfälliga avsteg från anpassningsbanan för att uppnå sitt medelfristiga mål. 

Närmare samordning och ekonomisk konvergens: möjliga förbättringar av stabilitets- och 

tillväxtpakten inom ramen för översynen av sex- och tvåpacken 

22. Europaparlamentet anser att det finns mer utrymme för flexibilitet och icke-bindande 
instrument i stabilitets- och tillväxtpakten och den europeiska planeringsterminen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att bygga vidare på denna flexibilitet och föreslå 
ytterligare tolkningsregler.  

23. Europaparlamentet anser att europeiska finanspolitiska regler bör fastställas inom den 
nuvarande gemenskapspolitiska ekonomiska styrramen. Parlamentet efterlyser därför att 
man avskaffar de befintliga mellanstatliga avtalen, däribland finanspakten, som 
undergräver den demokratiska kontrollen över gällande regler.  

24. Europaparlamentet understryker dock att en översyn över regelverket borde vara det 
lämpligaste politiska instrumentet för att uppnå en verkligt kontracyklisk strategi, där 
det krävs en snabb konsolidering under uppgångar och större manöverutrymme under 
perioder av negativa produktionsgap och särskilt i en situation då ekonomin befinner sig 
vid nollgränsen.  

25. Europaparlamentet påpekar att det i en sådan översyn exempelvis kunde ingå en 
kvalificerad behandling av investeringar genom att man använder metoder för 
investeringskalkylering, t.ex. nettokostnadsmetoden, för redovisning av vissa kategorier 
av högkvalitativa offentliga investeringar som genererar stora och mätbara resultat för 
samhället och miljön under perioder då resultaten i fråga om sysselsättning och 
produktion ligger under sin potential.  

26. Europaparlamentet påpekar att en sådan metod ger utrymme för en smart kontracyklisk 
strategi genom att man fördelar kostnaden för kapitalutgifter som är inriktade på en mer 
hållbar ekonomi och uppkommer under ekonomiska nedgångar över investeringens 
livscykel, eftersom detta är gängse praxis vid redovisning inom den privata sektorn.  

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att förbättra utformningen av de 
finanspolitiska och makroekonomiska ramarna, särskilt stabilitets- och tillväxtpaktens 
korrigerande del, för att möjliggöra tidigare diskussioner bland intressenterna, med 
hänsyn till behovet av att öka konvergensen mellan medlemsstaterna i euroområdet och 
den roll som de nationella parlamenten och arbetsmarknadens parter spelar i 
utformningen och genomförandet av hållbara och socialt balanserade reformer.  
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28. Europaparlamentet hävdar att den årliga tillväxtöversikten och rekommendationerna för 
euroområdet måste utformas och utnyttjas bättre för att möjliggöra en global ekonomisk 
diskussion, särskilt om konvergens i euroområdet. Parlamentet föreslår att de 
landsspecifika rekommendationerna utformas på grundval av en bättre balans och en 
mer samordnad metod mellan den årliga tillväxtöversikten och förfarandet för 
makroekonomiska obalanser, och föreslår vidare att förfarandet som leder till 
antagandet av rekommendationerna för euroområdet blir obligatoriskt efter att det 
grundligt diskuterats med Europaparlamentet och nationella parlament, och att 
incitament inrättas för att främja genomförandet av rekommendationerna. Parlamentet 
begär att rekommendationerna inom ramen för förfarandet vid alltför stora överskott 
slås ihop med de landsspecifika rekommendationerna till ett enda dokument.  

29. Europaparlamentet stöder en förbättrad utveckling, uppföljning och övervakning av de 
landsspecifika rekommendationerna. Parlamentet anser att kommissionen uttryckligen 
bör identifiera rekommendationer som är inriktade på att uppnå de nationella målen 
inom ramen för den uppdaterade Europa 2020-strategin. Parlamentet erinrar om att 
medlemsstaterna ska rätta sig efter lagstiftningens ”följ eller förklara”-princip när det 
gäller dessa rekommendationer. Parlamentet uppmanar i detta avseende 
medlemsstaterna att förklara hur alternativa politiska åtgärder kan bidra till att de 
nationella Europa 2020-målen uppnås på ett mätbart sätt om rekommendationerna inte 
följs. 

30. Europaparlamentet betonar att den största bristen i den nuvarande ramen för ekonomisk 
styrning när det gäller inputlegitimitet är att Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten inte i tillräcklig mån är verkligt med och fastställer och övervakar 
rekommendationerna för finanspolitiken och den ekonomiska politiken. Parlamentet 
förespråkar antagandet av ett interinstitutionellt avtal som leder till en stärkt roll vid 
antagandet av EU:s viktigaste dokument för planeringsterminen (den årliga 
tillväxtöversikten, rapporten om förvarningsmekanismen, landsspecifika 
rekommendationer) samt till en aktiv kontrollfunktion som gradvis överförs till de 
nationella parlamenten.  

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en omsorgsfull bedömning av 
1/20-regeln för att ersätta den med en bättre uttänkt och finjusterad regel. Parlamentet 
efterlyser i detta avseende en differentiering mellan skuldsättning till stöd för 
finanssektorn i samband med krisen och övriga skulder. Parlamentet erinrar om att 
ungefär en tredjedel av den skuldsättningen beror på medlemsstaternas stödåtgärder för 
banksektorn sedan 2008. Parlamentet anser att denna del av skulden i förhållande till 
BNP bör minskas genom särskilda åtgärder som finanssektorn bidrar till.  

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en omsorgsfull bedömning av det 
medelfristiga budgetmålet inom ramen för sexpacket för att ersätta det med en bättre 
uttänkt och finjusterad regel. Med tanke på att skuldkvoten i förhållande till BNP 
slutligen sammanfaller med kvoten mellan genomsnittligt underskott och nominell BNP 
understryker parlamentet att förhållningssättet ”one size fits all” inte är lämpligt.  

33. Europaparlamentet efterlyser en översyn av begreppet skuldhållbarhet enligt en hållning 
som lägger tonvikten på grundläggande rättigheter, för att inte skyldigheter att betala 
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skulder ska hindra eller prioriteras framför tillhandahållandet av tillräckliga 
minimiresurser för nödvändiga tjänster och därmed för att fullgöra skyldigheter som är 
knutna till grundläggande rättigheter. Parlamentet stöder särskilt en EU-konferens om 
skuldfrågan och euroområdets framtid, i form av ett konvent, för att ändra fördraget så 
att det demokratiska ansvarstagandet stärks och den ekonomiska integrationen genom 
EMU fördjupas.  

34. Europaparlamentet erinrar om slutsatsen i sitt betänkande om trojkan, nämligen att den 
måste gå med på skuldlättnad för Grekland och det allvarliga kapitalutflödet från 
Grekland, samt uppmaningen till rådet att aktivera den ram som det fastställde för 
behandlingen av tidigare problemtillgångar för att bryta den onda cirkeln mellan 
staterna och bankerna och mildra den offentliga skuldsättningen i Irland, Grekland, 
Portugal och Cypern.  

35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra den tredelade strategin 
(investeringar, finanspolitiska regler och strukturreformer), som redovisas i den årliga 
tillväxtöversikten 2015, mer konkret inom ramen för rekommendationerna för 
euroområdet och de landsspecifika rekommendationerna, och att stärka strategin genom 
att lägga till en fjärde del om beskattning, med en årlig övervakningsmekanism som till 
exempel omfattar utvecklingen av skattebedrägerier och skatteundandragande, läget 
inom miljöbeskattning samt åtgärder på både nationell och europeisk nivå för att ta itu 
med bestämda landsspecifika rekommendationer som ökar skatterättvisan.  

36. Europaparlamentet understryker att miljöskattesubventioner ska avvecklas enligt 
flaggskeppsinitiativet för ett resurseffektivt Europa. Parlamentet erinrar om 
kommissionens bedömning, enligt vilken det finns ett stort politiskt utrymme för att 
flytta över skatter från arbete till miljö.  

37. Europaparlamentet understryker att subventioner och externaliteter i samband med kraft 
och värme som bygger på fossila bränslen och kärnkraft enligt kommissionen kostar 
262 miljarder euro om året.  

38. Europaparlamentet betonar att skatter på arbete enligt kommissionen står för ungefär 
53 % av de totala skatteintäkterna i euroområdet, jämfört med 5,7 % för miljöskatter. 
Parlamentet påpekar att det finns stort utrymme för sådana miljövänliga skattereformer.  

39. Europaparlamentet kräver därför att en uppdaterad Europa 2020-strategi och 
landsspecifika rekommendationer ska omfatta specifika mål och riktmärken både för att 
övervaka att subventioner som snedvrider konkurrensen och skadar miljön avvecklas 
fram till 2020 och för att öka miljöskatternas andel av de totala skatteintäkterna med 
minst 5 % fram till 2020.  

40. Europaparlamentet anser att nationella finanspolitiska råd kan fylla en viktig funktion 
på EU-nivå. Parlamentet begär att ett europeiskt nätverk inrättas som möjliggör en 
oberoende och pluralistisk analys av de ekonomiska utsikterna och fungerar som ett 
forum för en väl underbyggd och verklig politisk diskussion bland intressenterna. 
Parlamentet understryker att ett sådant nätverk bör främja teoretisk mångfald för att 
undvika grupptänkande.  
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41. Europaparlamentet anser att förfarandet vid makroekonomiska obalanser måste 
tillämpas på ett mer välavvägt sätt mellan länder med underskott och länder med 
överskott, även för att kunna ta hänsyn till länder med stort handlingsutrymme. 
Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att se över förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser för att omsorgsfullt ta fram en helt symmetrisk logik för 
obalanser i bytesbalansen inom ramen för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.  

42. Europaparlamentet efterlyser ett slutförande av resultattavlan för makroekonomiska 
obalanser med sysselsättningsindikatorer som åtminstone är likställda med övriga 
indikatorer för makroekonomiska obalanser. Parlamentet anser att sådana indikatorer 
även måste kunna utlösa korrigerande åtgärder och inte bara vara till för att övervaka 
den allmänna socioekonomiska situationen. Parlamentet hävdar att alltför stor 
arbetslöshet, ojämlikhet och fattigdom också kan leda till obalanser i euroområdet. 
Parlamentet erinrar om sina upprepade uppmaningar om införande av indikatorer för 
resurseffektivitet, indikatorer för enhetskapitalkostnader samt andra indikatorer för 
övervakning av framstegen i riktning mot de uppdaterade Europa 2020-målen. Detta 
gäller även indikatorer för icke kostnadsrelaterad konkurrenskraft inom bland annat 
forskning och utveckling samt utbildning. 

43. Europaparlamentet betonar att en indikator för resurseffektivitet som integreras i 
resultattavlan för makroekonomiska obalanser särskilt bör underlätta övervakningen av 
framstegen när det gäller att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utnyttjande 
av naturresurser. 

44. Europaparlamentet anser att resultattavlan för makroekonomiska obalanser bör 
underkastas verklig demokratisk kontroll av EU:s medlagstiftare, vilket innebär att 
ramen för förfarandet vid makroekonomiska obalanser åtminstone bör ses över i 
enlighet med Europaparlamentets ståndpunkt, som antogs inför förhandlingarna om 
sexpacket och som räknar med att förfarandet vid makroekonomiska obalanser antas 
genom en delegerad akt.  

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utforska lösningar för att anpassa den 
förebyggande och den korrigerande delen av stabilitets- och tillväxtpakten på ett bättre 
sätt, särskilt när det gäller investeringar som berättigar till tillfälliga avsteg från det 
medelfristiga målet eller anpassningsbanan inom ramen för en säkerhetsmarginal i den 
förebyggande delen.  

46. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till alla relevanta faktorer, 
även real tillväxt och inflation samt arbetslöshet, när den utvärderar medlemsstaternas 
ekonomiska och finanspolitiska situation enligt förfarandet vid alltför stora underskott.  

47. Europaparlamentet betonar behovet av att klargöra hur effektiva åtgärder beaktas inom 
ramen för förfarandet vid alltför stora underskott.  

48. Europaparlamentet påpekar att inriktningen på strukturella underskott sedan reformen 
av stabilitets- och tillväxtpakten 2005, kombinerat med införandet av en utgiftsregel i 
och med reformen 2011, skapar marginaler för ett skönsmässigt genomförande av 
pakten, som ligger till grund för bedömningen av potentiell tillväxt, potentiell BNP och 
strukturella underskott. Utgiftsregeln bygger på flera tveksamma antaganden och 
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revideras kraftigt mellan kommissionens höst- och vårprognoser, vilket leder till olika 
beräkningar och olika bedömningar av hur pakten genomförs.  

49. Europaparlamentet påminner kommissionen om att flera övervakningskrav i förordning 
(EU) nr 473/2013, bland annat för beräkning av multiplikatoreffekter i enskilda länder 
samt beskrivningar av hur reformerna och åtgärderna förväntas bidra till uppfyllandet av 
de mål som fastställs inom ramen för unionens strategi för tillväxt och sysselsättning, 
ännu inte har genomförts av kommissionen. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
agera i enlighet med artikel 265 i fördraget och fullgöra de ovannämnda rättsliga 
skyldigheterna.  

50. Europaparlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för att kodifiera konceptet ”strukturellt saldo” och förespråkar 
särskilt en fullständigare definition av konceptet, vilket återspeglar en bredare teoretisk 
bakgrund, som bland annat bör omfatta den finansiella cykelns och konjunkturcykelns 
sammanvävda funktioner.  

51. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin utvärdering av medlemsstaternas 
offentliga finanser förbättra balansen mellan effekterna av överenskomna skatteåtgärder 
och skattereformer och budgetsiffror, baserat på en uppskattad BNP-tillväxt, eventuella 
BNP-gap samt strukturella underskott som kan ge upphov till oväntat dramatiska 
förändringar i ett senare skede. 

Demokratisk ansvarighet och framtida utmaningar i samband med en fördjupad ekonomisk 

styrning 

52. Europaparlamentet anser att det finns ett akut behov av minskad komplexitet, ökat 
egenansvar samt mer insyn och ökad demokrati i den ekonomiska styrningen. 
Parlamentet anser att en framtida djupare integration inte kommer att uppnås genom att 
man lägger till nya regler till de som redan finns.  

53. Europaparlamentet inser med tanke på det rådande läget att ramen för ekonomisk 
styrning måste korrigeras och kompletteras så att EU och euroområdet kan bemöta 
utmaningarna med konvergens, full sysselsättning, långsiktiga investeringar och 
motståndskraft.  

54. Europaparlamentet vill att de årliga riktlinjerna för hållbar tillväxt ska omfattas av 
medbeslutandeförfarandet, och att detta bör införas vid nästa fördragsändring och fram 
till dess omfattas av ett interinstitutionellt avtal. Parlamentet uppdrar åt talmannen att 
lägga fram de årliga riktlinjerna för hållbar tillväxt med parlamentets ändringar vid 
Europeiska rådets vårmöte.  

55. Europaparlamentet påminner om att den lagstiftning som genomförts under krisen med 
stöd av mellanstatliga avtal saknar demokratisk legitimitet på EU-nivå. Parlamentet 
understryker att EU-domstolens dom i Pringle-målet utgör en grund för att integrera den 
europeiska stabilitetsmekanismen i unionens regelverk.  

56. Europaparlamentet upprepar att inrättandet av den europeiska stabilitetsmekanismen 
utanför unionsinstitutionernas struktur är ett bakslag för unionens politiska integration, 
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och kräver därför att den ska integreras fullständigt i unionens regelverk och formellt 
vara underställd parlamentets ansvar.  

57. Europaparlamentet påminner om sin ståndpunkt att trojkan måste ersättas med en 
unionsbaserad ram. Parlamentet påminner om att förordning (EU) nr 472/2013 
innehåller en unionsram för att utarbeta och övervaka makroekonomiska 
anpassningsprogram som skulle vara förenlig med en icke-förhandlande roll som ”tyst 
observatör” för ECB och en omdefinierad roll för IMF såsom Europaparlamentet har 
begärt i sitt betänkande om trojkans verksamhet.  

58. Europaparlamentet påminner kommissionen och rådet om den ståndpunkt om 
förordning (EU) nr 472/2013 som parlamentet antog i plenum. Parlamentet betonar 
särskilt att det i denna ståndpunkt antog bestämmelser som ytterligare ökar öppenheten 
och ansvarsskyldigheten i den beslutsprocess som leder fram till antagandet av 
makroekonomiska anpassningsprogram, och därigenom gör kommissionens mandat och 
övergripande roll tydligare och väl avgränsade. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att integrera sådana bestämmelser i ramen för ett framtida förslag till ändring av 
förordning (EU) nr 472/2013.  

59. Europaparlamentet understryker att förordning (EU) nr 472/2013 innehåller flera 
bestämmelser som hittills inte har tillämpats. Parlamentet påminner särskilt om sin 
begäran i betänkandet om trojkan om att samförståndsavtalen behöver anpassas så att de 
beaktar den berörda medlemsstatens praxis och system för lönebildning samt nationella 
reformprogram inom ramen för unionens strategi för tillväxt och sysselsättning som 
fastställs i förordning (EU) nr 472/2013 (artikel 7.1) och behovet av att säkerställa 
tillräckliga medel för grundläggande politikområden såsom utbildning och hälsovård 
(artikel 7.7) samt effektivt deltagande från arbetsmarknadens parter i utformningen och 
genomförandet av anpassningsprogram (artikel 8). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att agera i enlighet med artikel 265 i fördraget och fullgöra de 
ovannämnda rättsliga skyldigheterna.  

60. Europaparlamentet efterfrågar en undersökningskommitté för att utreda påstådda 
missförhållanden och överträdelser av EU-lagstiftningen inom trojkan.  

61. Europaparlamentet begär med hänvisning till yttrandet från EU-domstolens 
generaladvokat att ECB inte ska delta i eventuella stödprogram.  

62. Europaparlamentet begär att Eurogruppens beslutsprocess omvärderas för att säkerställa 
tillräcklig demokratisk ansvarighet. Parlamentet anser att kommissionsledamoten med 
ansvar för ekonomiska frågor på lång sikt bör ta på sig rollen som Eurogruppens 
ordförande.  

63. Europaparlamentet erinrar om att en verklig ekonomisk och monetär union (EMU) inte 
bara kan begränsas till ett regelsystem, utan även kräver ökad finanspolitisk kapacitet 
med relevant makroekonomisk inverkan i hela EMU och stärkt demokratisk legitimitet.  

 
64. Europaparlamentet erinrar om att bankunionen var följden av en politisk vilja att 

undvika en finanskris och att samma vilja krävs för en finanspolitisk union i syfte att 
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möjliggöra balanserad ekonomisk tillväxt, öka EMU:s motståndskraft och undvika en 
politisk kris.  

65. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ambitiös färdplan som 
beaktar behovet av reformer av den ekonomiska styrningen enligt detta betänkande. 
Färdplanen bör läggas fram för parlamentet i slutet av maj 2015, före Europeiska rådets 
junimöte.  

66. Europaparlamentet uppmanar de berörda aktörerna i detta nödvändiga andra steg av 
EMU att undvika att lämna kvar några lösa trådar och utforska alla alternativ för att 
fördjupa EMU som sedan länge har diskuterats och dokumenterats, såsom 

– en ”skatteunion” och en finanspolitisk kapacitet för euroområdet som går hand i 
hand med en välavvägd mekanism för demokratisk legitimitet inom 
Europaparlamentet, 

– en social dimension, inklusive ett instrument för minimilöner och ett system för 
minsta arbetslöshetsunderstöd för euroområdet samt djupgående reformer för att 
främja rörlighet, 

– förbättrade mekanismer för demokratisk ansvarsskyldighet för att se till att 
samtliga nationella parlament inom euroområdet följer varje etapp av den 
europeiska planeringsterminen, samt tillämpning av medbeslutandeförfarandet 
generellt på alla ekonomiska områden (inbegripet artikel 126 i EUF-fördraget och 
konkurrenspolitiken) och med avseende på artikel 352 i EUF-fördraget, 

– mekanismer för hantering av asymmetriska chocker, 

– ett förstärkt förfarande vid makroekonomiska obalanser för euroområdet som 
helhet med målet att förebygga och korrigera makrofinansiella skillnader och 
trygga goda ekonomiska utsikter för euroområdet som helhet, 

– en gradvis delning av ansvaret för statsskulderna som går hand i hand med ökad 
samordning av den ekonomiska politiken och stärkta gemensamma bestämmelser 
och ett tydligt åtagande till förmån för ekonomiskt och socialt hållbara reformer, 

– ett gemensamt insättningsgarantisystem vilket begärdes i betänkandet från 
Thyssen ”Mot en verklig ekonomisk och monetär union”, 

–  införande av den europeiska stabilitetsmekanismen i unionsrätten samt en ny 
strategi för euroobligationer, 

– en finanspolitisk kapacitet för euroområdet, särskilt för att motverka 
konjunkturhämmande åtgärder, strukturreformer eller delar av skuldminskningar. 

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

Or. en 


