
PR\868582SV.doc PE466.955v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

2011/2071(INI)

26.5.2011

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken
(2011/2071(INI))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Pervenche Berès

Rådgivande utskotts föredragande (*):
Olle Ludvigsson, utskottet för sysselsättning och sociala frågor

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



PE466.955v01-00 2/6 PR\868582SV.doc

SV

PR_INI

INNEHÅLL

Sida

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

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



PR\868582SV.doc 3/6 PE466.955v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken
(2011/2071(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 3 i EU-fördraget,

– med beaktande av artiklarna 121, 126 och 148 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt samt protokollet (nr 12) om förfarandet vid alltför stora underskott,

– med beaktande av kommissionens meddelanden av den 12 maj 2010 om förstärkt 
samordning av den ekonomiska politiken (KOM(2010)0250) och av den 30 juni om 
förstärkt samordning av den ekonomiska politiken för stabilitet, tillväxt och nya 
arbetstillfällen – Verktyg för en kraftfullare ekonomisk styrning i EU (KOM(2010)0367),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 ”Europa 2020: en 
strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (KOM(2010)2020),

– med beaktande av Ekofinrådets slutsatser av den 15 februari 2011 och den 
7 september 2010,

– med beaktande av artikel 50 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-.../2011), 
och av följande skäl:

A. Krisen och ökningen av konkurrenskraftklyftorna sedan euron inrättades har visat att det 
behövs en större samordning av den ekonomiska politiken och bättre budgettillsyn i 
unionen.

B. Parlamentens godkännande av de offentliga budgetarna är en av demokratins grundvalar.

C. För att uppnå en effektiv nationell ekonomisk politik genom förstärkt samordning krävs 
det demokratisk legitimitet för denna politik på parlamentsnivå.

D. Den europeiska terminen innebär att man måste omdefiniera kommissionens och rådets 
kontrollmekanismer genom parlamentarisk representation,

E. Ett samordningssystem som enbart är mellanstatligt skulle vara otillräckligt på områden 
där det krävs att unionen vidtar samordnade åtgärder. 

F. Inrättandet av den europeiska terminen kommer att leda till förändringar av de nationella 
parlamentens verksamhet. 

G. Kommissionen har inte gett sin detaljerade syn på den europeiska terminen och har hittills 
inte beaktat behovet av att legitimera den nya processen ur demokratisk synvinkel, särskilt 
genom bättre samarbete mellan Europaparlamentet, de nationella parlamenten och 
arbetsmarknadens parter. 
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H. Med tanke på erfarenheterna av den monetära dialogen bör Europaparlamentet bidra till 
fastställandet och kontrollen av den ekonomiska politiken och till budgettillsynen. 

I. Man har skaffat sig erfarenhet genom de interparlamentariska möten som 
Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor har anordnat varje år.

För en demokratisk och effektiv europeisk termin
1. Europaparlamentet är övertygat om att man till följd av den nuvarande krisen bör förstärka 

den ekonomiska och monetära unionens ekonomiska pelare och att den europeiska 
terminen bör bidra till detta.

2. Europaparlamentet anser att det har en mycket viktig roll för att skapa den nödvändiga 
demokratiska legitimiteten. Parlamentet påminner om sin behörighet i samband med 
antagandet av den lagstiftning som krävs för att uppnå målen med den europeiska 
terminen.  

3. Europaparlamentet konstaterar att den europeiska terminen numera utgör den årliga ramen 
för genomförandet och utvärderingen av EU 2020-strategin samt för de övergripande 
riktlinjerna för den ekonomiska politiken och sysselsättningsriktlinjerna. Parlamentet 
betonar dock att den europeiska terminen varken bör ersätta dessa instrument, som 
föreskrivs i fördraget, eller minska deras betydelse. Parlamentet begär att kommissionen 
förtydligar kopplingen mellan dessa olika instrument.

4. Europaparlamentet konstaterar att den årliga tillväxtöversikten innehåller två bilagor som 
täcker samma områden som sysselsättningsriktlinjerna och de allmänna riktlinjerna för 
den ekonomiska politiken. Parlamentet anser att samma parlamentariska förfarande därför 
bör tillämpas för dessa. 

5. Europaparlamentet konstaterar att den årliga tillväxtöversikten, som Europeiska rådet 
godkände vid sitt vårmöte, tjänar som orientering för utarbetandet av nationella 
reformprogram och medlemsstaternas stabilitets- och konvergensprogram, som ligger till 
grund för kommissionens landsspecifika rekommendationer.

6. Europaparlamentet begär att man genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar en
särskild regel eller ett interinstitutionellt avtal som befäster den demokratiska legitimiteten 
och den europeiska terminens ändamålsenlighet. 

7. Europaparlamentet önskar förstärka dialogen och samarbetet mellan de europeiska och 
nationella institutionerna, särskilt de parlamentariska institutionerna. 

För ett parlament som fullt ut är delaktigt i den europeiska terminen

8. Europaparlamentet begär att kommissionen före den 10 januari varje år antar den årliga 
tillväxtöversikten.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utforma den årliga tillväxtöversikten så 
att dokumentet kan bli föremål för parlamentarisk förhandling och så att ändringar kan 
göras, genom att göra åtskillnad mellan politiska och tekniska aspekter. 
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10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i den årliga tillväxtöversikten tydligt 
fastställa de initiativ som EU och medlemsstaterna tagit för att främja långsiktiga 
investeringar, genomförandet av målen i EU 2020-strategin och minskningen av de 
makroekonomiska obalanserna. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionsledamöterna med ansvar för den europeiska 
terminen att diskutera den årliga tillväxtöversikten, så fort den antagits av kollegiet, med 
Europaparlamentets behöriga utskott.

12. Europaparlamentet avser att varje år, före Europeiska rådets vårmöte, anordna ett 
interparlamentariskt forum i Europaparlamentet med de utskottsledamöter som ansvarar 
för den europeiska terminen i de nationella parlamenten. Parlamentet föreslår att detta 
forum ska omfatta sammanträden med de politiska grupperna och de behöriga utskotten 
samt ett plenarsammanträde, som ska leda till antagandet av en gemensam resolution inför 
Europeiska rådets vårmöte. Parlamentet uppdrar åt talmannen att företräda parlamentet vid 
Europeiska rådets vårmöte med utgångspunkt från den antagna resolutionen.

13. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådets ordförande att varje år i kammaren 
diskutera uppföljningen av Europeiska rådets vårmöte .

14. Europaparlamentet noterar att de europeiska riktlinjerna under det inledande året (2011) 
ibland kom för tidigt eller för sent för att faktiskt kunna påverka de nationella 
budgetbesluten.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas parlament och regeringar att anta sin 
tidsplan och sitt nationella förfarande för antagande av budgeten med beaktande av den 
europeiska terminen, och begär i synnerhet att de diskuterar de nationella 
reformprogrammen och stabilitets- och konvergensprogrammen innan de överlämnas av 
de nationella regeringarna.

16. Europaparlamentet anser att dessa ändringar bör stärka de nationella parlamentens 
kapacitet att kontrollera de nationella budgetarna genom att de får en helhetsöverblick 
som inbegriper den europeiska samordningen av den ekonomiska politiken.

17. Europaparlamentet ber kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna för att förbättra 
jämförbarheten för utgiftsposterna i de nationella budgetarna, genom en gemensam 
kontoplan som gör det möjligt att bedöma hur de bidrar till målen i EU 2020-strategin. 

18. Europaparlamentet avser att rådfråga kommissionen och dess avdelningar, 
arbetsmarknadens parter samt experter och specialister för att förtydliga de dokument som 
lämnats in av medlemsstaterna.

19. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna bör lämna in stabilitets- och 
konvergensprogrammen och de nationella reformprogrammen före slutet av april. 
Parlamentet konstaterar att endast en liten del av dokumenten var tillgängliga i början av 
maj 2011. 

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att presentera sina rekommendationer efter 
analysen av stabilitets- och konvergensprogrammen och de nationella reformprogrammen.
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21. Europaparlamentet ska efter Europeiska rådets vårmöte anordna ett interparlamentariskt 
möte (budgetmöte) med de utskottsordföranden som ansvarar för den europeiska terminen 
i de nationella parlamenten och i Europaparlamentet (ECON, EMPL, BUDG) om 
kommissionens föreslagna rekommendationer.

22. Europaparlamentet uppmanar rådet att varje år i juli, och under valåret i september, inför 
Europaparlamentet motivera alla viktiga ändringar som det gjort i kommissionens 
föreslagna rekommendationer.

23. Europaparlamentet begär att få delta i den makroekonomiska dialogen, som bör förstärkas 
och bli mer interaktiv.

24. Europaparlamentet önskar att det ska anordnas en debatt i Europaparlamentet med 
medlemsstaternas stats- och regeringschefer om den europeiska stabilitetsmekanismen 
före tillämpningen av denna.

25. Europaparlamentet kommer under hösten att granska unionens makroekonomiska 
situation, med stöd av en blandad panel med ekonomiska institut, för att främja debatten 
och få ett nytt ekonomiskt expertutlåtande inför diskussionerna med kommissionen före 
utarbetandet av den årliga tillväxtöversikten. 

26. Europaparlamentet uppmanar rådet att under de första veckorna varje år redogöra för 
genomförandet av den föregående europeiska terminen inför parlamentet.

27. Europaparlamentet önskar se den europeiska terminens olika aspekter, särskilt de olika 
institutionernas roll, som ska ses över regelbundet för att beakta nya debatter och förslag.

28. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Europeiska rådet, de nationella parlamenten, ECB och Eurogruppens 
ordförande.


