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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet anser att en avsevärd förbättring av Ekonomiska och monetära 
unionens (EMU) demokratiska legitimitet, inom EU:s institutionella ramar och i enlighet 
med gemenskapsmetoden, är absolut nödvändig. Parlamentet anser att de rättsakter som 
grundar sig på mellanstatliga fördrag och som genomförts under krisen har skadat EMU:s 
demokratiska legitimitet. Parlamentet kräver därför att den Europeiska 
stabilitetsmekanismen (ESM) så snart som möjligt införlivas i EU:s regelverk, eftersom 
parlamentets interna bestämmelser erbjuder tillräckligt manöverutrymme för att vid behov 
organisera särskilda former av differentiering på grundval av politiska överenskommelser 
inom och bland de politiska grupperna, för att möjliggöra en lämplig granskning av EMU. 
Parlamentet begär vidare att relevanta bestämmelser i fördraget om stabilitet, samordning 
och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen införlivas i Europeiska unionens 
rättsliga ramar senast fem år efter dess ikraftträdande och efter en ingående utvärdering av 
dess genomförande. 

2. Europaparlamentet förespråkar i detta avseende upprättandet av en mindre komplex och 
mer effektiv och transparent ekonomisk styrning, som på lång sikt ska leda till en djupare 
integration i EU, samtidigt som den på medellång sikt erbjuder lösningar som gör det 
möjligt för euroområdet och unionen att möta de nuvarande utmaningarna.

3. Europaparlamentet understryker att både eurogruppen och eurotoppmötena är informella 
sammansättningar av Ekofinrådet och Europeiska rådet, och att de under den finansiella 
och ekonomiska krisen fattade viktiga beslut rörande EMU, men att dessa beslut dock 
påverkats av bristen på demokratisk legitimitet.

4. Europaparlamentet begär att ett interinstitutionellt avtal ingås mellan parlamentet, 
kommissionen och rådet, så att parlamentet får möjlighet att granska de olika etapperna 
inom ramen för den europeiska planeringsterminen, först och främst den årliga 
tillväxtöversikten.

5. Europaparlamentet anser att genomförandet av den ekonomiska dialogen måste utvärderas 
noggrant, i syfte att garantera en adekvat parlamentarisk kontroll under samtliga skeden av 
förfarandena (stabilitets- och tillväxtpakten och förfarandet vid makroekonomiska 
obalanser).

6. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av den interparlamentariska konferensen om 
ekonomisk och finansiell styrning av EU. Parlamentet betonar dock dess begränsningar 
när det handlar om att utkräva ansvar av beslutsfattarna. Parlamentet anser när det gäller 
EMU att den  parlamentariska kontrollen måste utövas på nationell och europeisk nivå, 
och betonar att ansvar måste utkrävas på den nivå där besluten fattas eller genomförs, det 
vill säga att de nationella parlamenten kontrollerar de nationella regeringarna och 
Europaparlamentet kontrollerar EU:s verkställande makt. Parlamentet menar att detta är 
det enda sättet att uppfylla kravet på ett utökat ansvarsutkrävande för beslutsfattandet. 
Parlamentet anser att denna ökade legitimitet kan säkerställas genom att de nationella 
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parlamenten antar nationella reformprogram och möjliga konvergenspartnerskap, samt 
genom att man med det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar breda europeiska 
policyriktlinjer i form av konvergensriktlinjer och en ny EU-rättsakt där ett mycket 
begränsat antal prioriteringar fastställs för en viss period, vilka särskilt ska användas i 
samband med antagandet av den årliga tillväxtöversikten och de landsspecifika 
rekommendationerna. Parlamentet betonar att ett sådant samarbete inte ska ses som 
inrättandet av ett nytt blandat parlamentariskt organ, vilket skulle vara både ineffektivt 
och olagligt ur demokratisk och konstitutionell synvinkel. 

7. Europaparlamentet beklagar de nationella parlamentens otillräckliga förmåga att 
kontrollera och påverka sina regeringars insatser i EU. Parlamentet anser att de nationella 
parlamenten bör vara mer aktivt delaktiga i det politiska beslutsfattandet genom att 
kontrollera och påverka sina regeringars ståndpunkter innan de överlämnas till 
kommissionen.

8. Europaparlamentet understryker att de rättsliga ramarna för stödprogrammen bör ses över 
för att säkerställa att samtliga beslut fattas under kommissionens ansvar med fullt 
deltagande av Europaparlamentet, i syfte att säkra fullständig demokratisk legitimitet och 
ansvarsskyldighet. Parlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet rapportera till 
parlamentet om de relevanta beslut som fattas när den kontrollerar genomförandet av 
medlemsstaternas program. Parlamentet betonar att det utan dröjsmål bör följa upp sin 
resolution av den 13 mars 2014 om undersökningen av trojkans (ECB, kommissionen och 
IMF) roll och verksamhet med avseende på programländerna i euroområdet1 och utarbeta 
en ny, separat resolution som helt ägnas åt denna fråga och som bygger vidare på den 
första undersökningen. 

9. Europaparlamentet anser att det för att säkerställa de nationella offentliga finansernas 
hållbarhet på lång sikt är av största vikt att kommissionen kontrollerar de offentliga 
finansernas kvalitet, och särskilt ser till att de nationella budgetarna är framtidsinriktade, 
genom att tillsammans med Eurostat fastställa och uppmuntra till investeringsutgifter i 
stället för konsumtionsutgifter. 

10. Europaparlamentet anser en verklig ekonomisk och monetär union inte kan begränsas till 
ett regelsystem, utan kräver budgetkapacitet inom ramen för EU:s budget, baserad på 
särskilda egna resurser, för att stödja tillväxt och social sammanhållning och åtgärda 
strukturella skillnader och finansiella nödlägen som är direkt kopplade till den monetära 
unionen, och där det behövs strukturreformer. 

11. Europaparlamentet anser att EMU:s sociala dimension måste beaktas och påminner om att 
unionen i enlighet med artikel 9 i EUF-fördraget vid fastställandet och genomförandet av 
sin politik och verksamhet ska ”beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning ...”. 
Parlamentet påminner vidare om att unionen i enlighet med artikel 3 i EU-fördraget ska 
bygga på en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och 
sociala framsteg eftersträvas. Parlamentet anser i enlighet med principen om mänsklig 
värdighet som fastställs i fördraget, att det är viktigt att ta vara på mänskliga resurser som 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2014)0239.
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bör ses som en avgörande faktor för konkurrenskraften. Parlamentet kräver likabehandling 
av de sociala rättigheterna och den inre marknadens friheter i hierarkin av bestämmelser.

12. Europaparlamentet begär att de fyra institutionernas ordförande lägger fram en ambitiös 
färdplan med de lagstiftningsmässiga och institutionella framsteg som krävs för att skapa 
bästa möjliga framtid för euroområdet, EU och dess medborgare. Parlamentet betonar att 
parlamentet kommer att spela sin fulla roll i de kommande diskussionerna och besluten, 
genom en resolution som antas i kammaren och som ska ligga till grund för talmannens 
bidrag till färdplanen, i enlighet med fotnot 1 i det analysunderlag som utarbetades för det 
Europeiska rådets informella möte den 12 februari 2015 (Bereda väg för nya åtgärder för 
en bättre ekonomisk styrning i euroområdet): ”Europeiska kommissionens ordförande har 
meddelat sin avsikt att beakta synpunkter från Europaparlamentets ordförande i sina 
reflexioner vid utarbetande av rapporten”.

13. Europaparlamentet anser att en verklig ekonomisk och monetär union kräver en 
förstärkning av rättsstaten i enlighet med artikel 2 i EU-fördraget. Parlamentet anser att 
rättsstaten definieras som ett institutionellt system där de offentliga myndigheterna 
underställs lagen och rättssubjektens likabehandling garanteras av ett oberoende 
rättsväsende.  Parlamentet anser att denna fråga bör vara en av prioriteringarna, som bland 
annat ska behandlas inom ramen för betänkandet om en möjlig utveckling och anpassning 
av Europeiska unionens nuvarande institutionella struktur, och att detta bör inbegripa 
överträdelseförfaranden och ogiltighetstalan mot beslut som fattats av kommissionen och 
rådet. Parlamentet anser att involveringen av Europeiska unionens domstol särskilt kan 
utgöra en garanti för att bestämmelserna kommer att tillämpas på ett enhetligt sätt oavsett 
medlemsstatens storlek och att de kommer att skydda medborgarnas rättigheter och deras 
organisationers rättigheter i de länder som omfattas av programmet. Parlamentet 
konstaterar att domstolens roll i detta avseende inte kommer att leda till försenade 
förfaranden för ekonomisk styrning, eftersom dessa förfaranden inte har suspensiv verkan.



PE544.400v02-00 6/6 AD\1053564SV.doc

SV

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 17.3.2015

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

12
3
7

Slutomröstning: närvarande ledamöter Kostas Chrysogonos, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban 
González Pons, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Morten 
Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Pedro 
Silva Pereira, Barbara Spinelli, Rainer Wieland

Slutomröstning: närvarande suppleanter Max Andersson, Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Sylvie Goulard, 
Roberto Gualtieri, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 200.2)

Frank Engel, Markus Pieper, Adam Szejnfeld


