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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 

särskilt artiklarna 121.2 och 136, 

– 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 
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16 november 2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser1, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1173/2011 av den 

16 november 2011 om effektiv övervakning av de offentliga finanserna i euroområdet2, 

– 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 euroområdet3, 

– 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 stabilitet4, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juni 2014 om landsspecifika 

rekommendationer för 2014 (COM(2014)0400), 

– med beaktande av sin resolution av den 25 februari 2014 om den europeiska 

planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: Sysselsättning och 

sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 20145, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 november 2014 om den årliga 

tillväxtstrategin för 2015 (COM(2014)0902), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 januari 2015 om att på bästa 

sätt använda flexibiliteten inom de befintliga reglerna i stabilitets- och tillväxtspakten 

(COM(2015)0012), 

– med beaktande av diskussionen med företrädare för nationella parlament om 

genomförandet av den europeiska planeringsterminens prioriteringar för 2015, 

– med beaktande av sin resolution av den 5 februari 2013 om att förbättra små och 

medelstora företags tillgång till finansiering6, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och 

yttrandena från budgetutskottet och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

(A8-0037/2015), och av följande skäl: 

A. Den ekonomiska återhämtningen i EU mattades av avsevärt under 2014, men har enligt 

kommissionen utsikter att ta fart igen under 2015 och att förbättras ytterligare under 

2016. Sex år efter det att den finansiella krisen bröt ut 2008 har euroområdet fortfarande 

en rekordhög arbetslöshet på nästan 12 %. En svag tillväxt har förstärkt 
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deflationstendenserna. I efterdyningarna av den finansiella krisen utmärker sig 

euroområdet särskilt som ett område med otillfredsställande tillväxt, samtidigt som ett 

antal länder återhämtar sig snabbare. Trots ett deflationstryck förutspår kommissionen 

att inflationen kommer öka från mitten av 2015 och under 2016. 

B. Investeringsnivån har sjunkit med 470 miljarder euro sedan krisen var som djupast och 

investeringsgapet beräknas till ungefär 230–370 miljarder euro jämfört med den 

långsiktiga tendensen. Reaktionen på statsskuldkrisen i euroområdet och på insikten om 

att den europeiska institutionella ramen har varit ineffektiv har varit stark, men inte 

tillräcklig för att ge ekonomin i euroområdet den skjuts som krävs för att tillväxten på 

nytt snabbt ska ta fart. 

1. Europaparlamentet anser att euroområdet fortfarande kämpar med konsekvenserna av 

en ovanligt lång ekonomisk nedgång som inleddes 2008. Parlamentet påpekar att 

återhämtningen fortfarande är skör och att den bör stärkas om den ska kunna leda till 

betydligt mer tillväxt och arbetstillfällen på medellång sikt. Parlamentet noterar dock att 

tillväxten under 2014 är mer brett baserad. Parlamentet konstaterar att dagens utmaning 

är att hantera både konjunkturberoende kortsiktiga problem och strukturella långsiktiga 

problem. Parlamentet understryker att kortsiktiga påfrestningar kan leda till kortlivade 

åtgärder som kan undergräva den långsiktiga förmågan till tillväxt. Parlamentet 

framhåller behovet av att se till att kort- och långsiktiga politiska åtgärder förstärker 

varandra. 

2. Europaparlamentet noterar kommissionens årliga tillväxtöversikt 2015 som går ut på att 

främja en återgång till högre tillväxtnivåer och stärka återhämtningen. Parlamentet 

stöder tillvägagångssättet med tre huvudlinjer (stärka investeringarna, påskynda 

strukturreformerna och driva en ansvarsfull, tillväxtvänlig budgetkonsolidering), som 

det rätta sättet att uppnå dessa mål. Parlamentet anser att detta tillvägagångssätt till fullo 

bör införlivas i de kommande landsspecifika rekommendationerna. Parlamentet 

välkomnar kommissionens förslag att förbättra den europeiska planeringsterminen 

genom att förenkla de nuvarande förfarandena, bland annat tidsplanen, och öka de 

nationella parlamentens deltagande, med tanke på att endast omkring 9 % av de 

landsspecifika rekommendationerna hade genomförts fullständigt av medlemsstaterna 

under 2013. Parlamentet uppmanar kommissionen att snabbt lägga fram solida uppgifter 

om genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna 2014. Parlamentet 

framhåller i detta sammanhang behovet av att effektivisera de befintliga förfarandena 

för den europeiska planeringsterminen, bland annat tidsplanen, och att öka de nationella 

parlamentens medverkan i syfte att stärka det nationella egenansvaret för 

strukturreformer. 

3. Europaparlamentet betonar vikten och mervärdet av tidigare års rapporter om 

integrationen av den inre marknaden, som bidragit till de övergripande prioriteringarna i 

kommissionens årliga tillväxtöversikt, liksom till fastställandet av de landsspecifika 

rekommendationerna inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Parlamentet 

anser därför att det är ytterst beklagligt att rapporten om integrationen av den inre 

marknaden har utgått för 2015. 

4. Europaparlamentet betonar att den europeiska planeringstermin som infördes 2010 

fastställer en årlig cykel för samordning av den ekonomiska politiken med en detaljerad 

analys av medlemsstaternas planer på budgetmässiga, makroekonomiska och 

strukturella reformer. 



 

 

5. Europaparlamentet oroar sig över att de flesta medlemsstater fortfarande förlorar 

marknadsandelar globalt. Parlamentet anser att EU-ekonomin som helhet behöver 

stimulera sin konkurrenskraft ytterligare i den globala ekonomin, i synnerhet genom att 

stärka konkurrensen på varu- och tjänstemarknaderna för att främja en 

innovationsdriven effektivitet. Parlamentet insisterar på att arbetskostnaderna ska 

anpassas till produktiviteten och att lönerna ska bidra till att upprätthålla de sociala 

trygghetssystemen. Parlamentet betonar att medlemsstaterna när de måste finansiera 

sina utgifter i enlighet med kraven i stabilitets- och tillväxtpakten bör minska sina 

löpande utgifter snarare än att dra ned på sina investeringsåtaganden, även om reglerna 

inte tar hänsyn till att investeringsutgifter och löpande utgifter har olika effekter på 

tillväxten. Parlamentet noterar kommissionens meddelande om att på bästa sätt använda 

flexibiliteten inom de befintliga reglerna i stabilitets- och tillväxtspakten 

(COM(2015)0012), eftersom detta meddelande förtydligar förfarandet och förklarar 

kopplingen mellan strukturreformer, investeringar och budgetansvar samtidigt som den 

flexibilitet som reglerna medger utnyttjas på bästa sätt. Parlamentet välkomnar 

kommissionens förslag att rationalisera den europeiska planeringsterminen. Parlamentet 

påpekar att man vid utarbetandet av de landsspecifika rekommendationerna bör undvika 

att använda samma standardlösningar för alla. 

Investeringar 

6. Europaparlamentet anser att bristen på investeringar beror på det låga förtroendet, låga 

förväntningar på efterfrågan, hög skuldsättning, försiktighet när det gäller privata 

investeringar, avsaknad av åtgärder som främjar lönsamma offentliga investeringar, 

fragmenteringen av finansmarknaderna, långsam skuldreducering, låga förväntningar på 

efterfrågan som förvärrats av åtstramningsåtgärder för att korrigera de alltför höga 

utgifterna, bristande finansieringsförmåga och att medlemsstaterna och EU i många fall 

inte vidtar lämpliga åtgärder för att komma till rätta med dessa faktorer. Parlamentet 

understryker att investeringsgapet bara kan överbryggas genom riktade offentliga 

investeringar och betydligt större investeringar i privata företag och i europeiskt 

näringsliv. Parlamentet uppmanar till reformer som bidrar till ett nytt företagarklimat 

som stimulerar nyföretagande, nya investeringar och innovationer, där möjligheten till 

avkastning på investeringar är en avgörande faktor för att locka finansiellt kapital till 

den europeiska ekonomin. Parlamentet betonar att en ökad finansiering av investeringar 

kräver ett välfungerande finansiellt system där ökad stabilitet och befintliga 

gränsöverskridande institutioner kan underlätta tillgången till likviditet och 

marketmakerfunktioner, särskilt för små och medelstora företag. 

7. Europaparlamentet välkomnar investeringsplanen för Europa, som är ett viktigt 

instrument för att öka de privata och offentliga investeringarna. Parlamentet noterar att 

planen är avsedd att leda till ytterligare investeringar, utveckla nya projekt, dra till sig 

investerare och återställa förtroendet. Parlamentet anser dock att det är alldeles för tidigt 

att göra en meningsfull bedömning av planens faktiska effekt. Parlamentet noterar att 

ökade investeringar inte bör ses som ett alternativ till reformer utan snarare som ett 

komplement. Parlamentet insisterar på att de medel som Europeiska fonden för 

strategiska investeringar (Efsi) förfogar över bör användas för att finansiera projekt som 

ger ekonomisk avkastning eller där en kostnads-nyttoanalys ger en positiv social effekt. 

Parlamentet betonar att Efsi inte bara får ersätta nationellt finansierade projekt med 

europeiska projekt som bygger på medfinansiering. Parlamentet betonar att de 

europeiska bör leda till ytterligare investeringar och inte bara ersätta nationella 

investeringsmedel som skulle gå till konsumtion. Parlamentet anser att 



 

 

investeringsplanen för Europa i första hand bör inriktas på projekt med ett europeiskt 

mervärde som ännu inte kan få bankfinansiering. Parlamentet betonar i detta 

sammanhang att investeringsplanens lagstiftningsinslag är viktiga för att förbättra 

investeringsklimatet. Parlamentet konstaterar att det är avgörande att kommissionens 

investeringsplan genomförs för att det önskade mervärdet ska uppnås. Parlamentet 

betonar att investeringsprojekten måste väljas med omsorg för att planen inte ska 

misslyckas med att skapa tillväxt och hållbara arbetstillfällen i Europa. Parlamentet 

erinrar om att resultatet av kommissionens investeringsplan måste bedömas strikt, 

särskilt när det gäller hur projekt väljs ut och prioriteras, och att man också måste 

undvika att privatisera vinster eller nationalisera förluster. Parlamentet betonar det 

ömsesidiga beroendet mellan investeringsplanens effekt och de projekt som verkligen 

genomförs. Parlamentet understryker att målet med en kraftig hävstångseffekt inte bör 

uppnås på bekostnad av ett sunt projekturval, vilket också bör ta hänsyn till projektens 

geografiska placering. Parlamentet understryker att styrning och urvalsförfaranden 

måste hålla hög kvalitet. Parlamentet noterar att de medlemsstater som genomför 

anpassningsprogrammet förväntar sig att investeringsplanen ska ha en betydande 

gynnsam effekt på och underlätta tillgången till bidrag och lån för små och medelstora 

företag, som är de som har drabbats hårdast av krisen. 

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att aktivt stödja investeringsplanen och 

att bidra till Efsi genom att komplettera de belopp som tillhandahålls genom EU-

budgeten och av EIB, i syfte att vägleda och uppmuntra den privata sektorn att 

investera. 

9. Europaparlamentet betonar att investeringsplanen bör innefatta en särskild ordning för 

små och medelstora företag, för att skapa rättvisa villkor, eftersom små och medelstora 

företag lätt missgynnas på grund av sin storlek och ställning på marknaden. 

10. Europaparlamentet betonar att bristande tillgång till finansiering, i synnerhet för små 

och medelstora företag, är ett av de största hindren för tillväxt i EU. Parlamentet är 

bekymrat över att det fortsätter att vara svårt för små och medelstora företag att få 

banklån. Parlamentet anser att alternativ till bankfinansiering behövs, i synnerhet genom 

att förbättra affärsklimatet för riskkapital, samverkansfinansiering och främjande av 

kreditunioner, men även, mer allmänt, genom att skapa förutsättningar för en effektiv 

allokering av kapital via kapitalmarknaderna. Parlamentet anser att mer integrerade 

kapitalmarknader och bättre tillsyn av finansinstitut är av grundläggande betydelse för 

att uppnå dessa mål på kort och medellång sikt. Parlamentet betonar att små och 

medelstora företag bör få bör privilegierad tillgång till investeringsplanen. 

11. Europaparlamentet erkänner att energin är viktig för den ekonomiska 

konkurrenskraften. Parlamentet betonar behovet av att avskaffa hinder för den inre 

energimarknaden genom att bland annat främja energioberoende. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att utvärdera de framsteg som görs på detta område, både på EU-nivå 

och nationell nivå, och stödja insatser för att åtgärda fragmentering och svårigheter vid 

genomförandet. 

12. Europaparlamentet är fortfarande oroat över bristen på framsteg när det gäller att 

minska den alltför höga privata skuldsättningen. Parlamentet påpekar att detta inte 

endast är ett problem för den finansiella stabiliteten, då det också begränsar EU:s 

tillväxtpotential och gör ECB:s penningpolitik mindre effektiv. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram ytterligare förslag till effektiva förfaranden för minskad 



 

 

skuldsättning inom den privata sektorn, även konkurs- och insolvensförfarandena, 

samtidigt som man främjar en rättvis och transparent fördelning av kostnadsbördan, 

eftersom den enorma skuldbörda som vilar på företag och hushåll är en av de centrala 

faktorer som begränsar de privata investeringarna. 

Strukturreformer 

13. Europaparlamentet noterar att vissa länder fortfarande behöver genomföra 

strukturreformer. Parlamentet noterar också att de medlemsstater som framgångstrikt 

har genomfört anpassningsprogrammen eller program för finanssektorerna har kunnat 

återvända till kapitalmarknaderna där de nu har tillgång till kapital till låga räntor. 

Parlamentet påpekar att orsakerna till denna återgång bland annat var de åtgärder som 

vidtogs av Europeiska centralbanken (ECB). Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna i 

övriga euroområdet att inte vara mindre ambitiösa när det gäller att modernisera sina 

ekonomier. Parlamentet noterar att vederbörlig hänsyn bör tas till reformernas sociala 

inverkan och sysselsättningseffekter. Parlamentet betonar att en mindre stram 

penningpolitik från ECB måste kompletteras av ambitiösa och socialt hållbara 

strukturreformer i medlemsstaterna. 

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att effektivisera sina arbetsmarknader, 

utveckla en aktivare arbetsmarknadspolitik i syfte att skapa välbetalda arbetstillfällen, 

modernisera de sociala skyddssystemen, även pensionssystemen, samtidigt som 

integreringen, hållbarheten och rättvisan i systemen skyddas, och att förbättra och 

förenkla de rättsliga och administrativa förutsättningarna för företagsinvesteringar. 

Parlamentet betonar att strukturreformer måste leda till verklig och hållbar tillväxt, 

högre sysselsättning, ökad konkurrenskraft och ökad konvergens, och bör kompletteras 

med väl riktade åtgärder, långsiktiga investeringar i utbildning, forskning och 

utveckling, innovation, infrastruktur, industri, IKT, hållbar energi och mänskliga 

resurser. 

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skydda och stärka integreringen, 

hållbarheten och rättvisan i det sociala skyddet, särskilt för de mest behövande, och att 

förbättra och förenkla de rättsliga och administrativa förutsättningarna för 

företagsinvesteringar. Parlamentet betonar att arbetstillfällen måste hålla god kvalitet för 

att motverka fattigdom bland arbetstagarna och att de bör motverka löneskillnaderna 

mellan kvinnor och män. Parlamentet understryker att ekonomiska reformer måste 

kompletteras med väl riktade åtgärder, långsiktiga investeringar i utbildning, forskning 

och utveckling, innovation, infrastruktur, IKT och hållbar energi. 

16. Europaparlamentet betonar att ett minskat EU-beroende av externa energikällor måste 

ingå i unionens tillväxtstrategi. Parlamentet upprepar därför behovet av att låta en 

diversifiering av de externa energikällorna, en uppgradering av EU:s energiinfrastruktur 

och fullbordandet av EU:s inre marknad för energi vara huvudprioriteringar i EU:s 

strategi för energitrygghet 

17. Europaparlamentet betonar att EU inte kan konkurrera enbart med kostnader utan att 

produktiviteten måste öka genom hållbara investeringar i forskning och utveckling, 

utbildning och kompetens samt resurseffektivitet, både på nationell nivå och EU-nivå. 

Parlamentet uppmanar kommissionen och regeringarna att prioritera dessa områden i 

sina budgetar. Parlamentet understryker att medlemsstaterna särskilt bör 

uppmärksamma ungdomsarbetslösheten när de utarbetar reformer, så att unga inte 



 

 

fråntas sina möjligheter redan från början. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

snabbare och effektivare använda de tillgängliga finansiella medlen för detta, bland 

annat inom ramen för ungdomsgarantin. 

18. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att 

införliva ekonomiskt stöd och det tillfälliga trojkasystemet i en förbättrad rättslig 

struktur som är förenlig med EU:s ram för ekonomisk styrning och EU-lagstiftningen, 

för att på detta sätt garantera demokratisk ansvarsskyldighet. Parlamentet betonar vikten 

av att se till att det görs en uppföljning av de trojkarapporter som parlamentet antog i 

mars 2014. Parlamentet uppmanar kommissionen att genomföra slutsatserna i dessa 

rapporter. Parlamentet påpekar att EU:s ekonomiska stöd till vissa medlemsstater, vilket 

utgjort en kombination av solidaritet och villkor, är mest framgångsrikt när det finns ett 

starkt nationellt egenansvar och ett engagemang till förmån för reformer. Parlamentet 

påminner kommissionen och medlemsstaterna om att de behöver göra en heltäckande 

bedömning av effekterna av programmen för ekonomiskt stöd. 

19. Europaparlamentet begär att kommissionen omedelbart vidtar åtgärder för att bekämpa 

skattebedrägerier och skatteundandragande. Parlamentet efterlyser ett skattesystem som 

är enkelt och transparent. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att komma överens 

om förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas som ett viktigt verktyg i 

den kampen, och anser att parlamentets ståndpunkt av den 19 april 2012 om förslaget 

till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas1 ska utgöra grunden 

för en rimlig kompromiss. Parlamentet upprepar sin uppmaning till medlemsstaterna att 

flytta skatten från arbete. Parlamentet konstaterar att åtgärderna för att bekämpa 

skattebedrägerier och skatteundandragande inte bör undergräva medlemsstaternas 

befogenheter, Parlamentet välkomnar dock ett effektivt samarbete om 

skattearrangemang på EU-nivå. 

20. Europaparlamentet uppmärksammar behovet av reformer inom utbildningssystemen för 

att kommande generationer ska vara redo för behoven på framtidens växande 

arbetsmarknader. 

21. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna och kommissionen ännu inte har fullgjort 

sitt åtagande att fullborda den inre marknaden, särskilt inte den inre marknaden för 

tjänster och den digitala ekonomin. 

22. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att förbättra styrningen 

av den inre marknaden. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att 

anpassa den inre marknadens mål till den europeiska planeringsterminens mål och att se 

till att övervakningsmekanismerna för båda dessa är förenliga. Parlamentet anser att ett 

separat analysverktyg bestående av indikatorer som mäter genomförandet av den inre 

marknaden kan ge värdefull vägledning för de landsspecifika rekommendationerna och 

den årliga tillväxtöversikten. Parlamentet betonar vikten och mervärdet av tidigare års 

rapporter om integrationen av den inre marknaden, som bidragit till de övergripande 

prioriteringarna i kommissionens årliga tillväxtöversikt, liksom till fastställandet av de 

landsspecifika rekommendationerna inom ramen för den europeiska planeringsterminen. 

Parlamentet anser därför att det är beklagligt att rapporten om integrationen av den inre 

marknaden har utgått för 2015. Parlamentet uppmanar kommissionen att till fullo 

utnyttja samtliga åtgärder som föreskrivs i EU-lagstiftningen för att se till att den 
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europeiska planeringsterminen genomförs. 

23. Europaparlamentet är oroat över de protektionistiska tendenserna i vissa medlemsstater. 

Parlamentet påpekar att fördraget inte föreskriver någon begränsning av den fria 

rörligheten för personer, tjänster och kapital, och påminner om att kommissionen måste 

skydda dessa friheter och se till att de efterlevs. 

24. Europaparlamentet understryker att avsaknaden av en välfungerande inre arbetsmarknad 

och av en balanserad hållning till invandring hämmar tillväxten i EU. Parlamentet är 

oroat över de protektionistiska tendenserna i vissa medlemsstater. Parlamentet påpekar 

att fördraget inte föreskriver någon begränsning av den fria rörligheten för personer, 

varor, tjänster och kapital, och påminner om att kommissionen måste skydda dessa 

friheter och se till att de efterlevs. 

25. Europaparlamentet upprepar vikten av att säkerställa arbetstagarnas rörlighet (både 

gränsöverskridande och sektoröverskridande), ökad arbetsproduktivitet (knuten till 

kompetensutveckling för att förbättra anställbarheten), kvalitativa arbetstillfällen och 

flexibilitet på arbetsmarknaden, samtidigt som det nödvändiga utrymmet för säkerhet i 

arbetet bibehålls, användningen av osäkra anställningar begränsas och ett tillräckligt 

utrymme för kollektiva förhandlingar säkerställs. Parlamentet betonar att det i framtiden 

kommer att bli mycket viktigt att bättre anpassa tillgången på kompetens till efterfrågan, 

och även att erbjuda yrkes- och karriärvägledning. Parlamentet anser att ökad rörlighet 

kan bidra till att minska det fortsatt stora antalet vakanser som förekommer parallellt 

med den höga arbetslösheten. Parlamentet understryker vikten av att investera i 

anställbarhet för kvinnliga arbetstagare och unga, särskilt i samband med ny teknik och 

nya sektorer, med tanke på att dessa sektorer har potential att skapa nya arbetstillfällen. 

26. Europaparlamentet välkomnar åtgärder som gör processen för den europeiska 

planeringsterminen mer effektiv och demokratisk. Parlamentet är medvetet om att 

genomförandet är bättre inom de offentliga finanserna där det finns bättre 

övervakningsverktyg. Parlamentet efterlyser en balanserad integration av indikatorer för 

sysselsättning och socioekonomiska faktorer. 

Budgetansvar 

27. Europaparlamentet välkomnar den betydande minskningen av antalet länder som 

omfattas av förfarandet vid alltför stora underskott – 11 länder 2014 jämfört med 24 

länder 2011. Parlamentet noterar att på grund av denna förbättring av de offentliga 

finanserna förväntas budgetläget i EU nu att förbli i stort sett neutralt under 2015. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma om EU:s budgetläge är förenligt med 

behovet att öka investeringarna. Parlamentet är emellertid bekymrat över den växande 

ojämlikheten och den minskade köpkraften, den höga långtidsarbetslösheten och 

ungdomsarbetslösheten och över att den offentliga och privata skuldsättningen 

fortfarande är mycket hög i ett antal medlemsstater i euroområdet, något som inte bara 

hindrar tillväxten utan också utgör en betydande risk vid eventuella framtida chocker. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att göra en försiktig och konservativ tolkning av 

tillväxtindikatorerna och att granska kvaliteten i ekonomiska prognoser, eftersom 

kommissionens tidigare prognoser alltför ofta har fått skrivas ned. 

28. Europaparlamentet håller med kommissionen om att de flesta medlemsstaterna måste 

fortsätta att eftersträva en tillväxtvänlig konsolidering av de offentliga finanserna. 



 

 

Parlamentet uppmanar medlemsstater med tillräckligt budgetutrymme att sänka 

skatterna och socialförsäkringsavgifterna i syfte att stimulera privata investeringar och 

skapandet av nya arbetstillfällen. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram 

konkreta rekommendationer till medlemsstaterna, även de som fortfarande genomför 

ekonomiska anpassningsprogram, så att de ger stöd till hållbara och socialt balanserade 

strukturreformer som leder till skapande av sysselsättning av god kvalitet, ökad 

konkurrenskraft och stärkt konvergens. 

29. Europaparlamentet noterar kommissionens bedömning av medlemsstaternas utkast till 

budgetplaner. Parlamentet betonar att syftet med granskningen av utkasten till 

budgetplaner bör vara hållbara finanser. Parlamentet insisterar på vikten av att tillämpa 

finanspolitiska regler och till fullo iaktta principen om likabehandling. 

30. Europaparlamentet noterar att det konstaterades att endast fem medlemsstater till fullo 

iakttog stabilitets- och tillväxtpaktens bestämmelser. Parlamentet betonar att stabilitets- 

och tillväxtpakten utarbetades i samförstånd mellan medlemsstaterna. Parlamentet 

understryker att om en stor del av utgifterna läggs på att betala tillbaka offentliga 

skulder minskar de resurser som kan läggas på offentliga tjänster och investeringar. 

Parlamentet godtar därför att det fortfarande är nödvändigt att minska underskotten i 

kraftigt skuldsatta länder, men anser att denna budgetkonsolidering bör göras på ett sätt 

som skyddar sårbara användare av offentliga tjänster, skyddar offentliga investeringar 

och ökar intäkterna på ett rättvist sätt genom ökad tillväxt. 

Stärkt samordning av den nationella politiken 

31. Europaparlamentet välkomnar rapporten om förvarningsmekanismen. Parlamentet 

noterar den stegvisa minskningen av de interna obalanserna i medlemsstaterna. 

Parlamentet påminner om de externa obalanserna i flera medlemsstater, inklusive de 

stora handelsöverskotten. Parlamentet noterar  en förlust av globala marknadsandelar 

för unionen som helhet. 

32. Europaparlamentet påpekar att förfarandet vid makroekonomiska obalanser inte endast 

är avsett att undvika kraftfulla negativa effekter för tillväxten och sysselsättningen inom 

ett land, utan även att förhindra att effekterna av dåligt utformad nationell politik sprider 

sig till andra medlemsstater i euroområdet. Parlamentet noterar Europeiska rådets 

tillkännagivande i december 2014 om att under 2015 fortsätta diskussionerna om en 

närmare samordning av den ekonomiska politiken inom EMU genom de fyra 

ordförandenas rapport. 

33. Europaparlamentet upprepar sin åsikt att den nuvarande ramen för ekonomisk styrning 

saknar tillräcklig demokratisk ansvarsskyldighet i tillämpningen av dess regler och för 

de institutioner och organ som berörs. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga 

fram de förslag som krävs för att ta itu med bristen på demokratisk ansvarsskyldighet i 

EU:s ekonomiska styrning. 

34. Europaparlamentet noterar att vederbörlig hänsyn bör tas till effekterna av att oljepriset 

sjunkit kraftigt och huruvida denna oförutsedda vinst till fullo bör överföras på 

konsumenterna av fossila bränslen eller om den bör delas, genom att regeringarna ökar 

skatterna på fossila bränslen för att minska deras effekter, finansierar investeringar, 

undviker att undergräva klimatförändringspolitiken och minskar deflationseffekterna. 



 

 

EU:s budget 

35. Europaparlamentet understryker att principen om riktighet i de offentliga räkenskaperna 

bör prägla upprättandet av de nationella budgetarna liksom EU:s budget så att 

konvergens och stabilitet ska kunna tryggas inom EU. Parlamentet är övertygat om att 

denna riktighet utgör ett av inslagen vid hanteringen av förtroendekrisen mellan 

medlemsstaterna liksom mellan medlemsstaterna och de europeiska medborgarna. 

Denna förtroendeförlust har ökat sedan finanskrisen bröt ut. 

36. Europaparlamentet efterlyser därför en harmonisering av de ekonomiska antaganden 

som används vid upprättandet av de nationella budgetarna. Parlamentet anser i 

synnerhet att en gemensam bedömning bör göras av de olika aspekterna av den 

internationella konjunkturen. 

37. I syfte att underlätta jämförbarheten och undvika alltför stora makroekonomiska 

obalanser efterlyser Europaparlamentet en ökad harmonisering av det sätt på vilket de 

offentliga räkenskaperna presenteras. Parlamentet efterlyser framför allt en 

standardisering av medlemsstaternas redovisning av sina bidrag till unionens budget. 

38. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att åtgärda alla demokratiska underskott i 

planeringsterminen inom ramen för det åtgärdspaket för att fördjupa den ekonomiska 

och monetära unionen som kommissionen aviserat för 2015. 

39. Europaparlamentet anser att det är absolut nödvändigt med en närmare samverkan 

mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten inom ramen för den 

europeiska planeringsterminen för den ekonomiska styrningen och budgetstyrningen. 

Parlamentet förbinder sig att fördjupa sina förbindelser med de nationella parlamenten i 

en konstruktiv anda av partnerskap. 

40. Europaparlamentet beklagar att mängden obetalda räkningar i EU-budgeten undergräver 

EU:s trovärdighet och strider mot de tillväxt- och sysselsättningsmål – särskilt avseende 

ungdomsarbetslösheten – som antagits på högsta politiska nivå och stödet för små och 

medelstora företag, och befarar att klyftan mellan unionen och medborgarna kan komma 

att fördjupas. 

41. Europaparlamentet anser att man efter valet inom ramen för översynen av den fleråriga 

budgetramen bör analysera och därmed öka EU-medlens mervärde när det gäller att 

bidra till de mål för konkurrenskraft, tillväxt, sysselsättning och energiomställning som 

fastställts av unionen. Parlamentet uppmanar kommissionen att anta en tydligare metod 

för bättre spårning av EU:s medel och utgifter relaterade till Europa 2020-målen så att 

mer effektiva konsekvensbedömningar kan göras. 

42. Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen att rapportera om de eventuella 

negativa följer som problemet med försenade betalningar skulle få för medlemsstaternas 

åtaganden inom ramen för den europeiska planeringsterminen. 

43. Europaparlamentet konstaterar att i många medlemsstater har den offentliga 

förvaltningen ännu inte effektiverats, trots att man genom förbättringar på detta område 

skulle kunna åstadkomma besparingar genom att rationalisera organisationen och 

minska byråkratin för företag och medborgare. 

44. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen i sin årliga tillväxtöversikt 2015 



 

 

betonar vikten av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (inbegripet 

sysselsättningsinitiativet för unga). Parlamentet påminner om att dessa medel utgör 

10 % av genomsnittet för de totala offentliga investeringarna i EU, men att situationen 

varierar mellan länderna och att de i vissa medlemsstater kan uppgå till så mycket som 

80 % av de offentliga investeringarna. Parlamentet framhåller att struktur- och 

investeringsfonderna utgör ett gott exempel på synergier mellan EU-budgeten och de 

nationella budgetarna på grundval av gemensamt överenskomna mål om tillväxt och 

investeringar som fastställts i partnerskapsavtalen i enlighet med Europa 2020-strategin. 

Parlamentet stöder alla insatser till förmån för ett smart sammanförande av europeiska 

och nationella budgetmedel i syfte att åstadkomma effektivitetsvinster, ekonomisk 

stimulans och lägre nationella budgetunderskott genom positiva effekter av 

resursdelning. 

45. Europaparlamentet uppmärksammar att man brådskande måste hantera skattefusket som 

kan komma att beröva EU viktiga resurser. 

46. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en analys av vilka 

konsekvenser en omfördelning av medel från EU-program, såsom Fonden för ett 

sammanlänkat Europa och Horisont 2020, kan komma att få. 

47. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skjuta till medel till 

investeringsplanen vars syfte är att maximera de offentliga utgifternas genomslag och 

locka privata investeringar. 

o 

o     o 

48. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 

Europeiska rådet, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, de nationella 

parlamenten och Europeiska centralbanken. 


