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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag:

1. Citat ur Montirapporten1 och parlamentets resolution om förverkligandet av en inre 
marknad2 .

2. Hållbar ekonomisk tillväxt är en förutsättning för ekonomisk och social 
stabilitet. (Skäl E)

3. Varje förbättring av den ekonomiska övervakningen och styrningen måste bygga på 
korrekt, tillförlitlig och jämförbar statistik över den relevanta ekonomiska politiken och 
situationen i de berörda medlemsstaterna. (Skäl I)

4. Offentliga investeringar på kort, medellång och lång sikt måste bli mer samstämda, och 
dessa investeringar, särskilt gällande infrastruktur, måste användas effektivt med 
inriktning på målen i strategin Europa 2020, särskilt med avseende på forskning och 
utveckling, innovation och utbildning, i syfte att öka konkurrenskraft och produktivitet, 
skapa sysselsättning och stärka den inre marknaden. (Skäl M)

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande rekommendationer i bilagan till 
resolutionsförslaget:

5. Komplettera den befintliga stabilitets- och tillväxtpakten, inklusive ett nytt styrsystem, 
med en separat tillväxt- och sysselsättningspakt baserad på reella ekonomiska mål, 
medräknat sysselsättning och investeringar, i syfte att ge jobbskapandet lika stor 
betydelse som kontrollen av de offentliga underskotten. Denna pakt bör även utformas 
som ett rättsligt instrument baserat på artikel 121 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. (Rekommendation 1, ny strecksats)

6. Fastställ en bättre analytisk ram för övervakning (som inbegriper en resultattavla med 
särskilda gränsvärden för tidig varning) med lämpliga metoder och transparens för en 
effektiv multilateral övervakning som bygger på de viktigaste ekonomiska indikatorerna 
(reala och nominella), som kan påverka konkurrenskraften och bland annat – men inte 
enbart – tillväxttakten, de nationella bruttonationalprodukternas sammansättning, 
sysselsättningskvoten, utvecklingen för den reala växelkursen, 
arbetskostnadsutvecklingen, bytes-/betalningsbalansutvecklingen, kredittillväxten, 
kapitalbildning och kapitalinflöden, produktivitetsutveckling och utvecklingen av 
tillgångsmarknader (inbegripet marknader för privata skulder och fastigheter), 
investeringar i FoU som procent av BNP, minskning av växthusgasutsläppen, andelen 
personer med avslutad högstadie-, gymnasie- och högskoleutbildning, samt 
fattigdomsminskning. (Rekommendation 1, andra strecksatsen)

                                               
1 En ny strategi för den inre marknaden, rapport från professor Mario Monti till Europeiska kommissionens 
ordförande av den 9 maj 2010.
2 P7_TA(2010)0186.
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7. Fastställ gemensamma bestämmelser för en mer aktiv användning av de allmänna 
riktlinjerna för medlemsstaternas och gemenskapens ekonomiska politik som ett 
huvudhjälpmedel för ekonomisk styrning, övervakning och medlemsstatsspecifika 
rekommendationer i enlighet med strategin Europa 2020, med inriktning på tillväxt, 
strukturella reformer, produktivitet och konkurrenskraft, samtidigt som man beaktar 
konvergens och skillnader mellan medlemsstaterna som syftar till att stärka 
medlemsstaternas konkurrensfördelar sinsemellan. (Rekommendation 1, fjärde 
strecksatsen, sista delen utgår)

8. Fastställ särskilda tidsramar för unionen då de integrerade riktlinjerna behandlas på 
nationell nivå och unionsnivå, genom att ge utrymme för en utvidgad debatt om 
finansiella frågor och den ekonomiska situationen i EU, vilket gör det möjligt för alla 
berörda parter att lämna konkreta bidrag i tid. (Rekommendation 1, sjunde strecksatsen)

9. Stryka följande rekommendation: Inled förfarandet vid alltför stora 
underskott/förfarandet för övervakning av alltför stor skuldsättning på grundval av 
bruttoskuldnivåer. Dessa förfaranden, inbegripet detaljerade regelbundna rapporter om 
skuldutvecklingen, skulle inledas för alla medlemsstater där nivåerna för statsskulderna 
överskrider gränsvärdet på 60 procent och inte minskar i tillfredsställande takt. 
Förfarandet vid alltför stora underskott skulle ”frysas” så länge landet uppfyller sina 
finansiella mål på medellång sikt och hävas så snart skuldnivån underskrider 60 procent. 
(Rekommendation 2, första strecksatsen utgår)

10. Fastställ på förhand angivna och förebyggande incitament som kan väljas av 
kommissionen i syfte att underlätta åtgärder för tidig varning och tillämpa dem 
progressivt. (Rekommendation 2, sjunde strecksatsen utgår delvis)

11. Utför nödvändiga ändringar av kommissionens interna beslutsprocess i syfte att garantera 
ett effektivt och snabbt genomförande av de förebyggande sanktionerna. 
(Rekommendation 2, nionde strecksatsen utgår delvis)

12. Fastställ en särskild ram för euroområdet som syftar till förstärkt övervakning med 
inriktning på alltför stora makroekonomiska skillnader, priskonkurrenskraft, reala 
växelkurser, kredittillväxt och bytesbalansutveckling för de berörda medlemsstaterna, 
investeringar i FoU som procent av BNP, minskning av växthusgasutsläppen, andelen 
personer med avslutad högstadie-, gymnasie- och högskoleutbildning, samt 
fattigdomsminskning. (Rekommendation 3, första strecksatsen)

13. Stryka följande rekommendation: Förstärk sekretariatet och kansliet för Eurogruppens 
ordförande. (Rekommendation 3, tredje strecksatsen utgår)

14. Fastställ ett program för att begränsa skadeverkningar och säkra finansiell 
återhämtning i samband med extrema förhållanden då hög risk förväntas föreligga.
(Rekommendation 4, titeln)

15. Utan dröjsmål inrätta en europeisk skuldbyrå genom att samla en del av 
medlemsstaternas nationella, offentliga skulder inom ramen för ett gemensamt system 
med en gemensam garanti, som emitterar nya skuldebrev till en gemensam räntesats 
och därmed minskar risken för sådana spekulativa angrepp som kunde ses i Grekland. 
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Denna byrå skulle även kunna emittera kollektiva skuldebrev (Eurobonds) för att 
finansiera särskilda europeiska investeringsprojekt, helst via EU:s budget.
(Rekommendation 4, ny strecksats)

16. Förstärk unionens sammanhållningspolitik i nära samarbete med Europeiska 
investeringsbanken (EIB) i syfte att minska strukturella brister och öka konkurrenskraften 
för svagare ekonomiska regioner och yttersta randområden. (Rekommendation 5, andra 
strecksatsen)

17. Förstärk den inre marknaden genom att främja e-handel och gränsöverskridande 
handel, förenkla online-betalningsförfaranden och harmonisera skatteinstrumenten 
som ett sätt att stärka konsumenternas förtroende för den europeiska ekonomin. 
(Rekommendation 5, ny strecksats)

18. Fortsätt insatserna för att harmonisera beskattningen i EU. (Rekommendation 5, ny 
strecksats)


