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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet betonar att 16 av 17 medlemsstater i euroområdet inte uppfyllde 
Maastrichtkriterierna vid den tidpunkt då finanskrisen bröt ut. Parlamentet påminner om 
vikten av att medlemsstaterna efterlever EU-lagstiftningen. Parlamentet anser att 
budgetkontrollmekanismerna behöver förbättras för att man ska kunna genomföra den 
politik för sysselsättning och tillväxt i euroområdet som fastställs i både Lissabonstrategin 
och Europa 2020-strategin. Parlamentet påpekar att unionen inte har lyckats ge ut tidiga 
varningar och därmed inte kunnat vidta åtgärder mot det alltför stora, ackumulerade 
underskotten i de länder som drabbats av krisen och saknat lämpliga 
övervakningsmekanismer för att kontrollera denna situation. 

2. Europaparlamentet inser att de europeiska skattebetalarna har visat prov på betydande 
solidaritet med krisländerna och att avsevärda insatser har gjorts i krisländerna för att 
hantera strukturella problem.

3. Europaparlamentet understryker att ett åtagande att genomföra strukturella reformer är 
ett förhandsvillkor för finansiellt stöd inom euroområdet.

4. Europaparlamentet understryker att den demokratiska legitimiteten i trojkans 
förhandlingar och Eurogruppens beslut är svag och bör stärkas, med hänsyn till att trojkan 
är ett rent tekniskt organ.

5. Europaparlamentet anser att de makroekonomiska anpassningsprogrammen även bör 
utvärderas i syfte att ytterligare förbättra de rättsliga och institutionella bestämmelserna 
till förmån för ett mer effektivt budgetkontrollsystem.

6. Europaparlamentet förväntar sig att nationella revisionsorgan till fullo ska ta sitt rättsliga 
ansvar för att intyga de ekonomiska transaktionernas laglighet och korrekthet och för att 
säkra effektiva tillsyns- och kontrollsystem. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang de 
högsta revisionsorganen att förbättra sitt samarbete, särskilt genom att utbyta bästa praxis. 

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka expertkunskapen inom statliga 
organisationer och centralbanker för att minska riskerna för att behöva anlita extern 
expertis.

8. Europaparlamentet understryker att Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) –
en internationell organisation med säte i Luxemburg som verkar som en permanent källa 
till finansiellt stöd till medlemsstater med finansiella svårigheter och som förfogar över 
en maximal utlåningskapacitet på 500 miljarder EUR – bör vara direkt ansvarsskyldig 
inför parlamentet. Parlamentet förväntar sig att ESM var sjätte månad ska lägga fram 
en fullständig rapport över sin verksamhet för parlamentets berörda utskott. Parlamentet 
rekommenderar i detta sammanhang med eftertryck att ESM ska utvecklas så att den styrs 
med gemenskapsmetoden, i enlighet med bestämmelserna i ESM-fördraget. Parlamentet 
begär även att ESM ska hållas ansvarigt inför parlamentet.
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9. Europaparlamentet kritiserar att ESM-fördraget inte innehåller tillräckligt omfattande 
bestämmelser för att säkra en effektiv extern granskning. Parlamentet beklagar att det i 
artikel 24 (om revisionsnämnden) i stadgarna till fördraget fastställs att revisionsrätten får 
utse endast en medlem, medan ordföranden får föreslå två personer.

10. Europaparlamentet är oroat över bestämmelserna i artikel 24.6 i stadgarna, enligt vilka det 
överenskomna förfarandet för information till parlamentet endast innebär tillgång till 
revisionsnämndens årsrapport. Parlamentet understryker sin rätt att hålla en debatt om 
årsrapporten med revisionsnämnden i närvaro av ESM:s styrelse.

11. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen, rådet och medlemsstaterna utan 
ytterligare dröjsmål utvecklar en samstämmig och solid strategi för att bekämpa 
skatteundandragande (även momsskattefusk) och skattebedrägeri, inbegripet samordnade 
åtgärder mot finanstransaktioner i offshore-områden och skatteparadis. 

12. Europaparlamentet påpekar att medfinansieringsgraden för EU:s strukturfonder ökades 
upp till 95 procent för vissa av de medlemsstater som hade drabbats värst av krisen och 
som hade mottagit ekonomiskt stöd inom ramen för ett anpassningsprogram. Parlamentet 
betonar att lokala och nationella förvaltningar måste stärkas så att de är i stånd att 
genomföra EU:s lagstiftning och program i syfte att snabba på utnyttjandet av 
strukturfonderna.

13. Europaparlamentet beklagar att Lissabonstrategin inte gett tillräckligt goda resultat och 
påminner om att stödet från EU måste fokuseras på tillväxt och sysselsättning.

14. Europaparlamentet noterar önskemålen om att det ska inrättas en europeisk valutafond 
som skulle ersätta trojkan och Europeiska stabilitetsmekanismen. Parlamentet anser att 
en sådan europeisk valutafond skulle behöva inrättas med hjälp av EU-instrument, men 
finansieras av medlemsstaternas skattebetalare. Parlamentet uppmärksammar behovet av 
en trovärdig och oberoende krishantering. Parlamentet anser det vara en prioritering att se 
till att den europeiska krishanteringen förblir en befogenhet som ingår i 
IMF:s mekanismer.
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