
AD\922722SV.doc PE501.911v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Budgetutskottet

2012/2256(INI)

19.12.2012

YTTRANDE
från budgetutskottet

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska 
politiken: den årliga tillväxtöversikten 2013
(2012/2256(INI))

Föredragande (*): Catherine Trautmann

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 50 i arbetsordningen



PE501.911v02-00 2/6 AD\922722SV.doc

SV

PA_NonLeg



AD\922722SV.doc 3/6 PE501.911v02-00

SV

FÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott 
infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte har lagt fram några nya förslag om en 
förstärkt demokratisering av den europeiska planeringsterminen, något som är absolut 
nödvändigt och som bör ha hög prioritet. Parlamentet tar del av kommissionens En plan 
för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union – Inledningen till en debatt 
om Europa. Parlamentet upprepar sitt krav på ett lämpligt system för ”kontroller och 
maktdelning” genom förstärkt deltagande av både Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten och utökad samordning mellan dem i den europeiska planeringsterminens 
samtliga faser (på grundval av artikel 13 i fördraget om stabilitet, samordning och styrning 
inom Ekonomiska och monetära unionen), i syfte att omvandla dagens mycket formella
utövande av den europeiska planeringsterminen till ett verkligt ekonomiskt och 
budgetmässigt samarbete.

2. Europaparlamentet beklagar att kommissionen i sitt meddelande Den årliga 
tillväxtstrategin för 2013 (COM(2012)0750) inte på lämpligt sätt tar upp EU-budgetens 
roll i arbetet med den europeiska planeringsterminen. Parlamentet beklagar i synnerhet att 
kommissionen i samband med att den föreslog centrala prioriteringar inte tillhandahöll 
konkreta uppgifter om hur EU:s budget kan spela en utlösande, katalytisk, 
synergiskapande och kompletterande roll visavi lokala, regionala och nationella strategier 
och investeringar för att genomföra dessa prioriteringar.

3. Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om att ett av de interparlamentariska 
möten som kommer att anordnas i samband med den europeiska parlamentsveckan om 
den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken 
kommer att ta upp frågan om EU-budgetens roll när det gäller att stödja medlemsstaterna 
att uppnå de ekonomiska mål som överenskommits inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen: exemplet med innovation, forskning och utveckling. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att Europaparlamentets och de nationella parlamentens 
ledamöter får tillgång till konkreta uppgifter som kan ligga till underlag för denna 
diskussion.

4. Europaparlamentet är övertygat om att man bör betona att finansiering på EU-nivå kan 
möjliggöra besparingar i alla medlemsstaters budgetar. Parlamentet anser att EU:s budget 
har en viktig roll att spela när det gäller att stimulera tillväxt, skapa nya arbetstillfällen och 
framgångsrikt minska de makroekonomiska obalanserna i unionen, och i princip även att 
uppnå Europa 2020-målen. Parlamentet beklagar ännu en gång att kommissionen inte tar
upp denna fråga i meddelandet om den årliga tillväxtstrategin.

5. Europaparlamentet fördömer i kraftiga ordalag att rådet inom ramen för förhandlingarna 
om 2013 års budget på nytt tog ställning för att på konstgjord väg minska de tillgängliga 
betalningsbemyndigandenivåerna i EU:s budget. Parlamentet betonar att de 
budgetansvariga ministrarnas ståndpunkt försvagar EU:s budgetmyndighets trovärdighet 
genom att äventyra genomförandet av den pakt för tillväxt och sysselsättning som antogs 
vid Europeiska rådets möte i juni 2012. Parlamentet uppmanar ännu en gång rådet att 
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komma överens med parlamentet och kommissionen om en gemensam metod för att 
bedöma verkliga betalningsbehov, i syfte att genomföra denna pakt. Parlamentet 
understryker hur ytterst brådskande situationen är, särskilt när det gäller de program som 
står i centrum för pakten och som ingår i rubrikerna 1A och 1B (konkurrenskraft för 
tillväxt och sysselsättning respektive sammanhållning för tillväxt och sysselsättning) samt 
landsbygdsutveckling.

6. Europaparlamentet begär att kommissionen ska tillhandahålla aktuell information om 
medlemsstaternas nuvarande insatser för att omprogrammera och snabba på användningen 
av EU:s struktur- och sammanhållningsfondsmedel i syfte att stödja tillväxt och social 
sammanhållning, särskilt för små och medelstora företag, och bekämpa 
ungdomsarbetslösheten.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att till fullo utnyttja de kompletterande 
finansieringsmöjligheter som Europeiska investeringsbanken och det nya 
projektobligationsinstrumentet erbjuder. Parlamentet begär att kommissionen ska 
tillhandahålla aktuell information om de framsteg som hittills har gjorts på detta område 
sedan pakten för tillväxt och sysselsättning antogs.

8. Europaparlamentet ställer sig bakom kommissionens bedömning att den 
skuldsättningsnivå som ackumulerats av offentliga och privata aktörer begränsar 
utrymmet för nya verksamheter och investeringar i medlemsstaterna. Parlamentet 
uppmanar emellertid medlemsstaterna att varken betrakta sina nationella BNI-bidrag till 
EU-budgeten som en justeringsvariabel inom ramen för sina konsolideringsåtgärder eller 
eftersträva att med konstlade medel minska storleken på EU-budgetens tillväxtfrämjande 
utgifter, i strid med sina politiska åtaganden på högsta nivå. Parlamentet är dock 
fullständigt medvetet om den ekonomiska motsättningen mellan behovet av att å ena sidan 
stärka de offentliga finanserna på kort sikt och av att å andra sidan eventuellt höja vissa 
medlemsstaters BNI-baserade bidrag till följd av en ökning av betalningsnivåerna i 
EU-budgeten. Parlamentet kräver därför återigen bestämt en reform av formerna för 
EU-budgetens finansiering – som ska fastställas inom ramen för förhandlingarna om den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020 – i form av en minskning av medlemsstaternas 
BNI-baserade bidrag till EU-budgeten till 40 procent till 2020, vilket skulle bidra till 
medlemsstaternas konsolideringsåtgärder1.

9. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att komma överens om en ambitiös
flerårig budgetram för perioden 2014–2020 som gör att EU åter kan få fart på tillväxten, 
sysselsättningen och konkurrenskraften i hela Europa och därmed nå Europa 2020-målen, 
vilket parlamentet understryker i sin resolution av den 23 oktober 20122.

10. Europaparlamentet påminner om att Europeiska unionens budget i första hand är en 
investeringsbudget och att 94 procent av dess totala anslag återinvesteras i 
medlemsstaterna. 

11. Europaparlamentet anser att utdömandet av andra sanktioner än de som för närvarande 
diskuteras i paketet med två lagstiftningsförslag genom att man inför ”makroekonomisk 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2012)0245.
2 Antagna texter, P7_TA(2012)0360.
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villkorlighet” i utnyttjandet av EU:s struktur-, sammanhållnings-, landsbygdsutvecklings-, 
fiskeri- och havsfonder bara kommer att förvärra problemen i de medlemsstater som redan 
dras med makroekonomiska svårigheter. Parlamentet upprepar att makroekonomisk 
villkorlighet inte är godtagbart.
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