
PR\860361SV.doc PE460.836v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen

2010/2242(INI)

17.3.2011

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om den finansiella, ekonomiska och sociala krisen: rekommendationer om 
åtgärder och initiativ (slutbetänkande) 
(2010/2242(INI))

Särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen

Föredragande: Pervenche Berès



PE460.836v01-00 2/17 PR\860361SV.doc

SV

PR_INI

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION ............................................3

MOTIVERING ....................................................................................................................14



PR\860361SV.doc 3/17 PE460.836v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om den finansiella, ekonomiska och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och 
initiativ (slutbetänkande) (2010/2242(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av sitt beslut av den 7 oktober 2009 om tillsättning av ett särskilt utskott 
för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen och fastställande av dess 
behörighetsområden, sammansättning och mandatperiod, antaget i enlighet med artikel 
184 i arbetsordningen1,

– med beaktande av sitt beslut av den 16 juni 2010 att förlänga CRIS-utskottets mandat till 
den 31 juli 2011,

– med beaktande av sin resolution av den 20 oktober 2010 om den finansiella, ekonomiska 
och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ (halvtidsutvärdering)2,

– med beaktande av sin resolution av den 8 mars 2011 om innovativ finansiering på global 
nivå och på EU-nivå3,

– med beaktande av EU:s pågående lagstiftningsarbete, framför allt vad gäller 
fördragsändringar, ekonomisk styrning, inremarknadsakten och energipolitik,

– med beaktande av sina slutsatser till följd av förslagen från särskilda utskottet för politiska 
utmaningar och budgetmedel för ett hållbart EU (SURE) om den nya fleråriga 
budgetramen,

– med beaktande av bidragen från följande nationella parlament: österrikiska förbundsrådet, 
belgiska senaten och deputeradekammaren, bulgariska nationalförsamlingen, tjeckiska 
senaten, danska folketinget, Finlands riksdag, tyska förbundsdagen, grekiska parlamentet, 
ungerska parlamentet, italienska deputeradekammaren, lettiska parlamentet, litauiska 
parlamentet, portugisiska parlamentet, slovenska nationalförsamlingen, Sveriges Riksdag 
och Förenade kungarikets överhus och underhus,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och 
sociala krisen (A7-.../2011), och av följande skäl:

A Krisen har medfört stora sociala kostnader. Sysselsättningen har minskat med 1,8 procent 
i EU, vilket har lett till att 23 miljoner ekonomiskt aktiva personer är arbetslösa 
(9,6 procent av hela befolkningen), att ungdomsarbetslösheten är 21 procent, att utsikterna 
för återhämtning av sysselsättningen är ovissa och att 17 procent av EU-medborgarna 
riskerar att drabbas av fattigdom.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2009)0025.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0376.
3 Antagna texter, P7_TA-PROV(2011)0080.
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B. Förändringarna vid Medelhavets södra kust kan ses som en konsekvens av de 
ekonomiernas sammanlänkning och de fungerar som en påminnelse om demokratins 
värde.

C. Tre år efter Lehman Brothers kollaps har reformen av finansmarknaden fortfarande inte 
uppfyllt målet, dvs. att finansiera långfristiga investeringsbehov och inrätta 
arbetstillfällen, och reformen av den ekonomiska styrningen har inte upphävt obalanserna 
på global nivå och på EU-nivå tillräckligt effektivt.

D. Inom år 2013 förväntas den ekonomiska tillväxten minska med i genomsnitt cirka 
4,8 procent av BNP per år och, under nästa årtionde, förväntas den att vara mycket lägre 
än under de senaste 20 åren.

E. Krisen visar på en brist på tillit, förtroende och visioner i EU.

F. I sin resolution av den 20 oktober 2010 betonade parlamentet tydligt att det i nuläget krävs 
tydliga strategier, långsiktiga politiska val som är allmänt accepterade och finansierade 
och som ger mervärde till de 27 medlemsstaterna samt val gjorda av politikerna för och 
tillsammans med medborgarna.

I. Statsskulderna i Europa och eurokrisen inbegripet gemensamma emissioner av 
statspapper och euroobligationer

1. Europaparlamentet erinrar om de tre sammanhängande sårbara punkterna och att 
finanskrisen har orsakat en explosionsartad ökning av underskottet i de statliga finanserna 
och därefter spänningar på marknaderna för statspapper.

2. Europaparlamentet betonar att kreditvärderingsinstitutens nedgradering av Greklands, 
Irlands, Portugals och Spaniens statsskulder ledde till ökade spekulationer och ökad 
riskvillighet bland investerarna. Därmed kunde inte Grekland och Irland få tillgång till 
marknadsfinansiering till hållbara räntor, vilket ledde till att ekonomiskt stöd 
tillhandahölls genom EU- och IMF-program.

3. Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaternas bilaterala eller multilaterala initiativ 
utgör ett hot mot ekonomisk integration, och välkomnar idén om den europeiska terminen 
för samordning av den ekonomiska politiken. 

4. Europaparlamentet betonar att statsskuldskrisen har framhävt risken för obalanser inom 
Europa, och understryker behovet av att EU agerar samstämmigt, att man utvecklar en 
gemensam europeisk skattepolitik med en tillräcklig EU-budget och att man inför 
lämpliga bestämmelser om krishantering och ekonomisk och skattemässig konvergens. 

5. Europaparlamentet erkänner de kraftigt skuldtyngda medlemsstaternas insatser när det 
gäller budgetkonsolidering och strukturella reformer. 

6. Europaparlamentet efterlyser ett omfattande och sammanhängande reformpaket som 
omfattar alla och som tar itu med de grundläggande underliggande orsakerna till 
statsskuldskrisen och som inbegriper ett inrättande av ett europeiskt finansorgan för att 
stärka EMU:s ekonomiska pelare. Parlamentet efterlyser dessutom att man vidtar åtgärder 
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för att komma till rätta med den nuvarande bristen på konkurrenskraft genom lämpliga 
strukturella reformer, när så är nödvändigt, och skapa balans i de offentliga utgifterna, och 
påpekar att medlemsstaternas offentliga finanser återigen måste bli hållbara.

7. Europaparlamentet efterlyser ett utfärdande av euroobligationer som främjar 
marknadsintegration, större likviditet och lägre lånekostnader, och påpekar att 
euroobligationer kan främja efterlevnad av stabilitets- och tillväxtpakten och samordnade 
strukturella reformer, göra kapitalmarknaderna mer stabila och ge stöd åt idén om att 
euron är en global ”trygg hamn”. Parlamentet erinrar om att den gemensamma emissionen 
av euroobligationer kräver ytterligare ett steg mot en gemensam ekonomisk politik och 
finanspolitik och att detta bör ske på ett sätt som gynnar alla deltagande medlemsstater 
och hela euroområdet.

8. Europaparlamentet föreslår därför att emissionen av euroobligationer som prioriterade 
statspapper bör begränsas till en skuldkvot på 60 procent av BNP med solidariskt ansvar 
och kompletteras med incitament för att minska statsskulden till denna nivå. Parlamentet 
föreslår att det övergripande syftet med euroobligationer bör vara att minska statsskulden 
och undvika moralisk risk. 

9. Europaparlamentet konstaterar att man har uppnått en politisk överenskommelse om att 
ändra artikel 125 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) för att 
omvandla den tillfälliga europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) till en 
permanent europeisk stabilitetsmekanism (ESM) inom 2013. Parlamentet anser att 
fördragsändringen bör leda till att man kan konvertera ESM till en europeisk skuldbyrå på 
ett senare stadium.

II. Globala obalanser och global styrning

10. Europaparlamentet erinrar om att Förenta staterna och Kina är de två länder som i störst 
utsträckning bidrar till globala obalanser och uppmanar Kina att aktivt delta i det globala 
systemet för ekonomisk styrning.

11. Europaparlamentet betonar att för att omfördela den globala efterfrågan krävs det ett 
asymmetriskt tillvägagångssätt: länder med stora externa överskott (t.ex. Kina) behöver 
diversifiera sina tillväxtfrämjande faktorer och främja intern efterfrågan, medan länder 
med stora underskott (t.ex. Förenta staterna) behöver öka sina inhemska besparingar och 
genomföra strukturella reformer.

12. Europaparlamentet stöder G20:s insatser för att reglera marknaderna för råvaruderivat, 
och uppmanar kommissionen att ta itu med prissvängningarna på jordbruksmarknaderna 
och bekämpa överdrivna spekulationer. 

13. Europaparlamentet erinrar om råvarors betydelse för EU, såväl som tryggad 
livsmedelsförsörjning och stabila livsmedelspriser för utvecklingsländer och det 
inflationstryck de leder till i hela världen.

14. Europaparlamentet efterlyser bättre reglering av kreditswappar. 
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15. Europaparlamentet noterar att mycket stora belopp i form av privata investeringar tenderar 
att gå till tillväxtländerna och under 2011 förväntas inflödet vara nära 1 biljon US-dollar. 
Parlamentet betonar behovet av att förhindra uppkomsten av spekulationsbubblor genom 
att kontrollera och övervaka globala kapitalflöden och prioritera makroekonomiska mål 
före finansiell stabilitet. 

16. Europaparlamentet noterar att antalet aktörer på finansmarknaden minskar, vilket 
illustreras av fusionen mellan Deutsche Börse och NYSE Euronext, och betonar att 
riskerna förknippade med nya spekulationsaffärer medför att förutsättningarna för 
långfristiga finansieringar inte är optimala.

17. Europaparlamentet understryker att EU i dag har en balanserad bytesbalans och inte bidrar 
till globala obalanser, men att unionen kommer att påverkas starkt av en otillbörlig 
korrigering av obalanserna genom en depreciering av US-dollarn. Parlamentet konstaterar 
att EU noggrant måste samordna sin politik angående obalanser inom handeln och på 
valutaområdet med Förenta staterna för att undvika en snabb depreciering av dollarn.

18. Europaparlamentet betonar att för att förbättra sin roll som en global aktör behöver EU ta 
itu med en rad utmaningar, nämligen: svag inre tillväxt och sysselsättningstillväxt, interna 
obalanser som ökar i takt med att den inre marknaden och EMU fördjupas, ssvårigheter att 
återfå sin konkurrenskraft och skapa konvergens samt bristfällig politisk tyngd på 
internationell nivå.

19. Europaparlamentet påpekar att EU måste ”tala med en röst” och globalt främja demokrati, 
mänskliga rättigheter, anständiga arbetsförhållanden, god förvaltning, hållbar utveckling 
och rättvis handel, i enlighet med dess interna agenda samt bekämpa korruption, 
skattebedrägerier och skatteparadis.

20. Europaparlamentet upprepar kravet på en långtgående reform av den globala ekonomiska 
och finansiella styrningen för att främja öppenhet och ansvarsskyldighet samt garantera 
samstämdhet mellan de internationella ekonomiska och finansiella institutionernas politik. 
Parlamentet anser att Bretton Woods-institutionerna bör integreras i FN-systemet och 
inom ramen för detta samarbeta med WTO, ILO och en världsmiljöorganisation som bör 
inrättas.

21. Europaparlamentet anser att G20, som står för 85 procent av världens BNP, bör 
omvandlas till ett nytt ekonomiskt säkerhetsråd, och efterlyser dessutom en reform av, och 
mer ekonomiska resurser till, IMF för att förstärka dess roll i den ekonomiska och 
finansiella övervakningen av dess medlemmar i syfte att inrätta ett trovärdigt skyddsnät 
för att bekämpa globala obalanser.

22. Europaparlamentet efterlyser att följande nya system för ekonomiskt stöd införs:

– Ett reformerat IMF skulle som en sista utväg kunna fungera som en global långivare 
och kunna motverka enskilda länders behov av att bygga upp valutareserver om dess 
förmåga att tillhandahålla kortfristig likviditet och starkare ekonomiska skyddsnät 
förstärks. 
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– Millennieutvecklingsmålen: Den aktuella krisen har framhävt behovet av att skapa 
incitament för finansmarknaderna att sträva efter långfristiga investeringar och 
(hållbar) utveckling. De multilaterala utvecklingsbankernas finansiella roll bör 
uppdateras och uppgraderas till följd av utvecklingsländernas ökade behov av 
finansiering, och en betydande del av intäkterna från skatten på finansiella 
transaktioner bör avsättas för att finansiera millennieutvecklingsmålen. 

III.Argument för ett nytt monetärt system

23. Europaparlamentet anser att ett valutakrig kan motverka EU-medborgarnas insatser för att 
minska statsskulden och genomföra strukturella reformer. Parlamentet erinrar om att det 
multilaterala handelssystemets (WTO) regler inte omfattar kapitalflöden och inte matchas 
av ett multilateralt monetärt system.

24. Europaparlamentet erkänner den globala oron över det globala monetära systemets 
funktion och kräver att ett stort steg framåt tas omgående. Parlamentet begär därför att ett 
nytt internationellt monetärt system (IMS) inrättas i syfte att skapa ett systematiskt och 
långtgående makroekonomiskt samarbete med hållbar och balanserad global tillväxt. 

25. Europaparlamentet betonar att IMS bland annat bör ta itu med 

– valutakurser: det första steget är att bedriva en politik som gör det möjligt att gradvis 
justera valutakurserna i förhållande till ekonomiska och sociala faktorer, 

– reservvaluta: det krävs reformer av det internationella systemet för reservvaluta för att 
undvika att reserver orsakar globala obalanser, det nuvarande dollarbaserade 
internationella reservsystemet skulle gradvis kunna ersättas av ett multilateralt system 
(en valutakorg där euron, särskilda dragningsrättigheter (SDR) och viktiga valutor i 
tillväxtländerna, som den kinesiska yuanen och den brasilianska realen, ingår),

– kapitalflöden: ett multilateralt regelsystem behöver antas för att främja långsiktiga 
kapitalrörelser, underlätta vanliga kapitalutflöden och undvika störningseffekter på 
fragmenterade värdepappersmarknader samt garantera att marknaderna för 
statsobligationer är öppna och välfungerande.

26. Europaparlamentet efterlyser dessutom att hänsyn tas – på lång sikt – till möjligheten att 
inrätta en global reservvaluta som grundas på utveckling och omvandling av SDR och 
IMF. 

IV. Att öka EU:s konkurrenskraft och hållbarhet: att genomföra Europa 2020-strategin 
genom att främja innovation samt långsiktiga investeringar för arbetstillfällen och 
tillväxt

Konkurrenskraft, konvergens och Europa 2020-strategin

27. Europaparlamentet efterlyser att man konsekvent tar fullständig hänsyn till 
Europa 2020-strategin och alla interna obalanser inom EU när man fastställer innehållet i 
den europeiska terminen.
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28. Europaparlamentet betonar att Europa 2020-strategins framgång är beroende av att 
medlemsstaterna, de nationella parlamenten och arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar, 
och betonar vikten av en kraftfull social dialog och kollektiva förhandlingar inom ramen 
för Europa 2020-strategin samt främjande av en verklig europeisk social dialog om 
makroekonomisk politik och makroekonomiska åtgärder.

29. Europaparlamentet understryker att finanspolitisk konsolidering måste åtföljas av mål på 
medellång och lång sikt såsom de mål som fastställs i Europa 2020-strategin, framför allt 
när det gäller bekämpning av arbetslöshet och fattigdom samt investeringar i infrastruktur 
och en kunskapsbaserad ekonomi. Parlamentet konstaterar att de olika politikområdena på 
nationell nivå och på EU-nivå bör ge sammanhängande stöd till strategin och att det inte 
räcker med enbart budgetdisciplin för att lösa alla problem.

30. Europaparlamentet noterar de utmaningar som har uppstått till följd av krisen, med en stor 
nedgång i den ekonomiska verksamheten, minskad tillväxt på grund av en kraftig ökning 
av den strukturella och långsiktiga arbetslösheten och en minskning av de offentliga och 
privata investeringarna samt ökad konkurrens från tillväxtländerna. 

31. Europaparlamentet medger att det för att komma till rätta med de nuvarande obalanserna 
inom EU inte räcker med en universallösning och för att vara effektiv måste den 
ekonomiska politiska samordningen ta vederbörlig hänsyn till utgångspunkterna i de olika 
EU-ekonomierna.

32. Europaparlamentet påpekar att de nationella budgetarna och EU:s budget måste stämma 
bättre överens och komplettera varandra på ett bättre sätt, och anser att i nästa fleråriga 
budgetram måste man betona de prioriterade områdena inom Europa 2020-strategin och 
sträva efter att öka EU-anslagen, framför allt när det handlar om att finansiera 
flaggskeppsinitiativen inom de områden där EU har delad behörighet med 
medlemsstaterna, vilket kan ge ett starkt europeiskt mervärde. 

33. Europaparlamentet betonar att både jordbruks- och sammanhållningspolitiken måste spela 
en huvudroll till stöd för Europa 2020-strategin, och anser att genomförandet av 
Europa 2020-strategin bör omfatta aspekter som anpassning av de nationella budgetarna 
och EU-budgetarna, däribland den gemensamma jordbrukspolitiken och 
Sammanhållningsfonden, t.ex. genom att man garanterar en rättvis fördelning av resurser 
mellan regioner samt anslag till utbildning, innovation och forskning och utveckling.

34. Europaparlamentet erinrar dessutom om att Europa 2020-strategin endast kommer att vara 
trovärdig om den kompletteras med adekvata ekonomiska resurser och stöder därför 
följande:

– Samstämmiga slutsatser om nästa fleråriga budgetram och en EU-budget med 
inriktning på åtgärder som bidrar till uppnåendet av målen i Europa 2020-strategin.

– Fördelning av EU-anslagen mot bakgrund av deras ekonomiska och sociala effektivitet. 
Medel som inte används av medlemsstaterna bör omfördelas till offentliga 
investeringar på EU-nivå i infrastruktur, utbildning, innovation, forskning och 
utbildningsprojekt.
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– Tillhandahållande av tekniskt bistånd som syftar till att förbättra utnyttjandet av 
medlen och främja ett effektivt genomförande av investeringsprojekt.

– Vidareutveckling och optimal användning av innovativa finansieringssystem. 

– Åtgärder för att garantera tillgång till avsevärt mycket större riskkapital kopplat till 
långsiktiga investeringar. 

– Åtgärder för att underlätta tillgången till finansiering. 

– Enklare tillgång till finansiering och mindre byråkrati för små och medelstora företag. 

Energipolitik och den inre marknaden

35. Europaparlamentet anser att inrättandet av en europeisk energigemenskap, framför allt i 
dess externa dimension, och inremarknadsakten är viktiga politiska initiativ som förstärker 
grunderna för målen i Europa 2020-strategin och flaggskeppsinitiativen, och betonar att 
krisen tydligt har illustrerat vikten av att stärka EU:s industriella bas och 
innovationspotential genom att underlätta marknadstillträde och rörlighet samt bekämpa 
social och territoriell fragmentering i hela EU.

36. Europaparlamentet erinrar om att tillgång till energi och råvaror samt effektiv användning 
av dem bidrar till att garantera EU:s konkurrenskraft. 

Migration

37. Europaparlamentet betonar att både de stora revolutionerna i våra grannregioner och den 
demografiska utvecklingen inom EU kräver en gemensam migrationspolitik, och betonar 
att ökad rörlighet för arbetskraften måste uppmuntras genom att man garanterar alla 
arbetstagare lika anställningsvillkor och sociala villkor och rättigheter samt möjlighet att 
överföra socialförsäkrings- och pensionsförmåner.

Små och medelstora företag, innovation samt forskning och utveckling

38. Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen bör underlätta för och uppmuntra 
små och medelstora företag att investera eget kapital, antingen i form av riskkapital eller 
genom aktienotering, och att sätta mindre lit till skuldsättning, framför allt när det gäller 
högteknologiska nystartade företag, som är i stort behov av kapital till forskning och 
utveckling.

39. Europaparlamentet anser att Europeiska investeringsbanken/Europeiska 
investeringsfonden (EIB/EIF) bör ges huvudansvaret för att frigöra medel till små och 
medelstora företag genom att använda mer enhetliga och tydligare förfaranden så att små 
och medelstora företag enkelt kan hitta sin inkörsport. Parlamentet rekommenderar att 
EIB/EIF bör fungera som ett filter genom att koncentrera sig på rätt prioriteringar inom 
Europa 2020-strategin och som en mentor för utvalda grupper av små och medelstora 
företag, genom att delta i diskussioner med banker och deras riskhanteringsgrupper för att 
hjälpa små och medelstora företag att få långfristiga lån.
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40. Europaparlamentet betonar att nästa generation av EU:s finansieringsprogram 
systematiskt måste stödja små och medelstora företag inom den inre marknaden och 
globalt. 

Beskattning

41. Europaparlamentet betonar att både EMU och den inre marknaden kräver större 
skatteharmonisering, och stöder kommissionen i dess insatser för att bekämpa skadlig 
skattekonkurrens, skatteflykt eller skattebedrägerier och skatteparadis både i EU och på 
internationell nivå, förbättra skatteuppbördssystemen och införa en gemensam 
konsoliderad bolagsskatt. Parlamentet välkomnar momsstrategin som kommissionen 
kommer att lägga fram för att hitta ett system som är skyddat mot bedrägerier.

42. Europaparlamentet anser att en sådan åtgärd är avgörande i den nuvarande situationen där 
medlemsstaterna behöver konsolidera sina budgetar, och konstaterar att skattekonkurrens 
endast är acceptabel om den inte äventyrar medlemsstaternas förmåga att samla in de 
intäkter som de har rätt till. 

43. Europaparlamentet anser att man vid fördelningen av EU-medlen bör ta hänsyn till 
medlemsstaternas skattestrategi och huruvida de är beredda att samarbeta för att bekämpa 
skatteflykt och främja skatteharmonisering.

Sysselsättning 

44. Europaparlamentet betonar att nya arbetstillfällen och bättre arbetstillfällen är en 
förutsättning för att uppnå rättvis, grön och smart tillväxt, och efterlyser därför

– att nya jobb skapas inom sektorer som grundas på innovation, forskning och 
utveckling, t.ex. energi- och miljösektorn, 

– att åtgärder vidtas för att öka kvinnors och äldre arbetstagares deltagande på 
arbetsmarknaden och minska arbetslösheten bland unga,

– att man skapar möjlighet till sysselsättning och inrättar program för social integration 
för de mest utsatta grupperna, och

– att man skapar hållbara jobb av hög kvalitet som ger anständiga inkomster i jordbruks-
och landsbygdsområden. 

45. Europaparlamentet anser att det fortfarande finns ett behov av att ta itu med frågan om 
företagsstyrning när det gäller incitament för företagsledningen att genomföra långfristiga 
investeringar och inrätta arbetstillfällen, och föreslår att en årlig rapport med en 
bedömning av företagens sociala ansvar för företag med över 250 anställda och en 
omsättning på över 50 miljoner euro upprättas.

Utbildningsstrategi 

46. Europaparlamentet betonar vikten av att reformera utbildningssystemen för att bättre 
utrusta människor med de kunskaper och färdigheter som behövs för att garantera ökad 
sysselsättning, produktivitet, tillväxt och konkurrenskraft, och konstaterar att år 2020 



PR\860361SV.doc 11/17 PE460.836v01-00

SV

kommer 85 procent av arbetstillfällena att kräva hög eller medelhög kompetens samt att 
andelen arbetstillfällen för lågkvalificerade kommer att minska till 15 procent.

47. Europaparlamentet föreslår att man inom ramen för offentlig-privata partnerskap inrättar 
ett europeiskt projekt om livslångt lärande, i form av en europeisk paraplyorganisation och 
med Erasmusprogrammet som mall, i syfte att samordna nationella och regionala 
offentlig-privata partnerskap. Parlamentet anser att detta projekt bör omfatta grupper av 
universitet, industrin, finansmarknaden och små och medelstora företag och att det bör ge 
arbetstagare, däribland utsatta grupper som kvinnor, yngre och äldre arbetstagare samt 
tillfälliga och migrerande arbetstagare, tillträde till utbildning, framför allt i överförbar 
kompetens i den kunskapsbaserade ekonomin. 

48. Europaparlamentet stöder bestämt en ökning av antalet studenter i Europa genom 
minskade hinder för deras rörlighet, förbättrade kopplingar mellan universitet och företag 
och främjande av en ökad entreprenörsanda i samhället. Parlamentet föreslår att man inför 
ett europeiskt stipendium för innovation som bidrar till att främja kunskaper och 
färdigheter som kommer till användning i innovativa sektorer samtidigt som man 
möjliggör ett inrättande av nätverk och samarbete på EU-nivå.

49. Europaparlamentet stöder europeiska universitetssammanslutningens (EUA) krav på en 
ökning av de offentliga investeringarna i högre utbildning till 3 procent av BNP, och anser 
att detta mål kräver en kvalitativ utvärdering av anslagen vid bedömningen av 
stabilitets- och tillväxtpakten.

V. Nytänkande inom EU: Mer än europeisk ekonomisk styrning

50. Europaparlamentet betonar att EU befinner sig vid ett vägskäl: antingen bestämmer 
medlemsstaterna sig för att ansluta sig till insatserna för att fördjupa integrationen eller 
annars kan stagnation på beslutsnivå och divergens på ekonomisk nivå leda till att EU 
faller samman. 

51. Europaparlamentet efterlyser en mer långtgående politisk union där EU-institutionerna ges 
en större roll både i utformningen och i samordningen av den gemensamma politiken.

52. Europaparlamentet betonar att ekonomisk styrning, med konvergerande ekonomisk politik 
och finans- och socialpolitik måste organiseras med hjälp av gemenskapsmetoden och 
under ledning av EU-institutionerna.

53. Europaparlamentet anser att den nya lagstiftningen om europeiska systemrisknämnden 
(ESRB) och de tre europeiska tillsynsmyndigheterna är ett första steg i rätt riktning, men 
anser att det krävs ytterligare framsteg för att garantera direkt övervakning på EU-nivå av 
systemiska institutioner som lånefinansierade enheter, och betonar behovet av att ge de 
nya byråerna mänskliga och ekonomiska resurser i proportion till deras ansvar. 

54. Europaparlamentet anser att förutom övervakning för att garantera finansiell stabilitet 
finns det också ett behov av att övervaka potentiella bubblor och optimal kapitalfördelning 
mot bakgrund av de makroekonomiska utmaningarna och målen, och menar att 
skattepolitiken bör användas som ett verktyg i detta syfte.
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55. Europaparlamentet ber kommissionen att lägga fram förslag om reglering av strukturer på 
finansmarknaden vars storlek kan hota tillsynsorganens förmåga att stå emot deras krav 
och tillsynsorganens möjlighet att överblicka deras verksamhet, och uppmanar 
kommissionen att undersöka om det är lämpligt att göra en uppdelning mellan 
investerings- och depositionsbanker.

56. Europaparlamentet betonar att för att lösa statsskuldskrisen och öka EU:s konkurrenskraft, 
konvergens och solidaritet krävs det att befogenheter och anslag överförs till EU.

57. Europaparlamentet drar slutsatsen att EU behöver ta ett enormt steg framåt för att fördjupa 
den politiska unionen och den ekonomiska integrationen och sammanlänka den monetära 
unionen med en gemensam EU-budget på mellan 5 och 10 procent av EU:s BNP och en 
motsvarande minskning av de nationella budgetarna för att garantera medborgarna 
skatteneutralitet när de nationella politikområdena ersätts (t.ex. inom utrikes- och 
säkerhetspolitiken, energi- och transportsektorn, utvecklingssamarbete och forskning och 
utveckling).

58. Europaparlamentet betonar behovet av att skapa en bättre balans mellan ekonomisk och 
social politik, bland annat genom att förstärka och institutionalisera den makroekonomiska 
sociala dialogen.

59. Europaparlamentet erinrar om att EU hämtar sin legitimitet ur de demokratiska värden 
som den står för, de mål den eftersträvar och den behörighet och de instrument som den 
förfogar över. Parlamentet anser att för att fördjupa den europeiska ekonomiska 
integrationen och garantera stabilitet i euroområdet och i hela EU kommer det att krävas 
ytterligare förändringar inom ramen för euroområdets externa representation, omröstning 
med kvalificerad majoritet om bolagsskatt och bekämpning av skatteflykt, gemensamma 
emissioner av statspapper och euroobligationer, EU:s lånemöjligheter, en bättre balans 
mellan ekonomisk och social politik, egna resurser till EU-budgeten och de nationella 
parlamentens och Europaparlamentets funktioner.

60. Europaparlamentet begär att Euratomfördraget omvandlas till en europeisk 
energigemenskap med ansvar för utbyggnad av kraftproduktionen, förnybar energi, 
energieffektivitet, kraftledningsnät, lagringsanläggningar och tryggad energiförsörjning, 
förhandlingar med tredjeländer och tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster till 
rimliga priser. 

61. Europaparlamentet anser att förutom fördragsändringarna för stabilitetsmekanismen bör 
dessa sammanhängande frågor behandlas i ett konvent, i enlighet med artikel 48.3 i 
fördraget om Europeiska unionen.

62. Europaparlamentet anser att om så inte sker kommer det att vara nödvändigt att fördjupa 
samarbetet enligt artikel 329 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för att 
euroområdet ska kunna fungera på ett demokratiskt och effektivt sätt.

63. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen, Europeiska rådets ordförande, Eurogruppens ordförande, 
Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,
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Regionkommittén och medlemsstaternas regeringar och parlament samt arbetsmarknadens 
parter.
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MOTIVERING

Mandat och förlängning av mandat

Genom ett beslut den 7 oktober 2009 inrättade Europaparlamentet ett särskilt utskott för den 
finansiella, ekonomiska och sociala krisen (CRIS).

Den 20 oktober 2010 antog Europaparlamentet sin resolution om den finansiella, ekonomiska 
och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ mot bakgrund av 
CRIS-utskottets delbetänkande som antogs i utskottet den 29 september 2010.

Att avsluta det särskilda utskottets mandatperiod mitt i den finansiella, ekonomiska och 
sociala krisen skulle dock ha gett intryck av att parlamentet ansåg att krisen var löst samtidigt 
som finansmarknaderna långtifrån var stabiliserade och medborgarna och företagen 
fortfarande brottades med allt större ekonomiska och sociala hot. Den finansiella, ekonomiska 
och sociala krisen under åren 2007–2009 hotade i grund och botten den ekonomiska och 
monetära unionens aktuella system för ekonomisk styrning. EU upplevde den allvarligaste 
ekonomiska och sociala krisen sedan unionens inrättande och ett starkt hot utan tidigare 
motstycke med allvarliga konsekvenser för den ekonomiska och sociala stabiliteten och 
sammanhållningen i EU. När det var som värst verkade till och med existensen för den 
ekonomiska och monetära unionen, den inre marknaden och EU:s sociala grund vara hotad.

Dessa resultat och utmaningar fastställdes i interimsbetänkandet. Det arbete som så långt hade 
genomförts i CRIS-utskottet hade gjort det möjligt för oss att förvärva en djup och 
heltäckande förståelse för krisen, att dra slutsatser och att utfärda viktiga rekommendationer. 
Offentliga investeringar och finanspolitiska aspekter har varit en av våra huvudprioriteringar 
och ett av våra huvudresultat i denna fråga som bör vidareutvecklas – vad gäller EU-budgeten 
– av det föreslagna särskilda utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel för ett 
hållbart EU (SURE) efter 2013.

Mot ovanstående bakgrund krävdes en utökad mandatperiod för CRIS-utskottet för att: 

– Utfärda rekommendationer för en modell för hållbar tillväxt inom EU, som kompletterar de 
CRIS-rekommendationer som parlamentet redan har antagit. Dessa ytterligare 
rekommendationer bör därefter det ovannämnda utskottet för politiska utmaningar och 
budgetmedel för ett hållbart EU efter 2013 ta hänsyn till.

– Inrätta mekanismer och utveckla samordnade åtgärder för att ta sig ur statsskuldskrisen i 
medlemsstaterna och förhindra att den upprepas genom att ta itu med dess underliggande 
orsaker samtidigt som man främjar stark och hållbar tillväxt och sysselsättning. Dessutom 
krävs det ökade insatser för att utveckla en genomförbar krishanteringsmekanism inom EU 
och inrätta en politisk strategi för framtiden, som omfattar och hänger samman med reformen 
av den europeiska ekonomiska styrningen, Europa 2020-strategin, finanspolitiken och 
budgetkonsekvenser, finansreglering och finanstillsyn samt reformen av den globala 
styrningen och EU:s representation på global nivå.
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– Utveckla ett nära samarbete med de nationella parlamenten, som behövde rådfrågas mot 
bakgrund av betänkandet som antogs i september 2010.

Därför fattade Europaparlamentet den 16 juni 2010 ett beslut om att förlänga CRIS-utskottets 
mandat till slutet av juli 2011.

Arbetsmetod och arbetsprogram för den andra mandatperioden

1. Rekommendationer i delbetänkandet som ska anses vara regelverk och inte tas upp 
på nytt

Direkt efter antagandet av CRIS-utskottets delbetänkande i kammaren beslutade utskottets 
samordnare sig för att se rekommendationerna i delbetänkandet som en allmän 
överenskommelse och ett regelverk som inte borde tas upp igen. 

Utskottets samordnare bestämde sig för att koncentrera sig på sex huvudämnen och på att 
genomföra diskussioner med de nationella parlamenten och kommissionen under den andra 
mandatperioden.

2. Sex huvudämnen under diskussionerna med kommissionen

Följande sex huvudämnen togs upp i utskottet i form av diskussioner mot bakgrund av 
sammanfattande rapporter som utarbetats av Europaparlamentets utredningsavdelning och 
kommissionen:

1. Den europeiska statsskuldskrisen och eurokrisen, däribland gemensamma emissioner 
av statspapper och euroobligationer, den 20 januari 2011.

2. Globala obalanser och global styrning, den 31 januari 2011.

3. Argument för ett nytt monetärt system, den 31 januari 2011.

4. Ökad konkurrenskraft och hållbarhet i EU, Genomförande av Europa 2020-strategin 
genom främjande av innovation och långsiktiga investeringar för arbete och tillväxt, 
den 10 februari 2011. 

5. Att finansiera realekonomin och ett Europa med mervärde, projektobligationer och 
skatt på finansiella transaktioner, den 28 februari 2011.

6. Nytänkande inom EU: Mer än europeisk ekonomisk styrning, den 28 februari 2011.

Öppna samordnarsammanträden med kommissionsledamöterna

Dessutom genomförde CRIS-utskottet sex sammanträden i form av öppna 
samordnarsammanträden tillsammans med kommissionsledamoten med ansvar för 
ekonomiska och monetära frågor, Joaquin Almunia, kommissionsledamoten med ansvar för 
den inre marknaden och tjänster, Michel Barnier, kommissionsledamoten med ansvar för 
skatter och tullar, revision och bedrägeribekämpning, Algirdas Šemeta, 
kommissionsledamoten med ansvar för industri och företagande, Antonio Tajani, 
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kommissionsledamoten med ansvar för energi, Günther Oettinger, och 
kommissionsledamoten med ansvar för regionalpolitik, Johannes Hahn.

3. Prioriterade diskussioner med nationella parlament

Diskussionerna med de nationella parlamenten skedde genom besök av deras företrädare i 
CRIS-utskottet, besök i ett flertal medlemsstater, utskick av ett frågeformulär angående krisen 
till de nationella parlamenten och slutligen ett interparlamentariskt sammanträde.

Besök av företrädare för de nationella parlamenten och finanskriskommissionerna i Bryssel

 Diskussion med Jan de Wit, ordförande för det utskottet ”Undersökning av det 
finansiella systemet” i nederländska andra kammaren, den 27 oktober 2010.

 Diskussion med Henri Emmanuelli, ordförande för utskottet för undersökning av 
spekulationsmekanismer som påverkar ekonomins funktion och 
Jean-François Mancel, föredragande, franska nationalförsamlingen, den 26 januari 
2011.

 Utfrågning med Phil Angelides, ordförande för den amerikanska 
finanskriskommissionen (FCIC), den 11 april 2011.

Besök hos nationalförsamlingar 

 Besök hos tjeckiska senaten, Prag, den 5 januari 2011.

 Besök hos portugisiska parlamentet, Lissabon, den 11–12 januari 2011.

 Besök hos spanska deputeradekammaren, Madrid, 12–13 januari 2011.

 Besök hos Förenade kungarikets överhus och underhus, London, den 27 januari 2011.

 Besök hos tyska förbundsdagen, Berlin, den 8 februari 2011.

 Besök hos grekiska parlamentet, Aten, den 21–22 april 2011.

I Portugal, Spanien, Storbritannien och Grekland träffade CRIS-utskottet även företrädare för 
regeringarna, centralbankerna, industrin och små och medelstora företag och 
arbetsmarknadens parter.

Interparlamentariskt sammanträde med företrädare för de nationella parlamenten

Höjdpunkten under den andra mandatperioden var det interparlamentariska sammanträdet den 
14 mars 2011 med företrädare för de nationella parlamenten angående ”Att investera i 
realekonomin: ett instrument för tillväxt, innovation och sammanhållning”.

– ”Mervärdet för Europa: strategiska långfristiga EU-investeringar i tillväxt och 
sysselsättning.”
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Inledning: Thomas Mirow, verkställande direktör för Europeiska banken för återuppbyggnad 
och utveckling.

– ”Att investera i EU:s ekonomi: garanterade resultat för Europa 2020-målen.” 
Inledning: Philippe Maystadt, ordförande för Europeiska investeringsbanken.

Sammanträdet följdes av en gemensam middag för CRIS- och ECON-utskotten med 
diskussion med den före detta ordföranden för Europeiska kommissionen, Jacques Delors, 
som gästtalare.


