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FÖRSLAG

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

A. I den årliga tillväxtöversikten som kommissionen presenterade den 28 november 2014 
definieras tre centrala områden för 2015 – stimulering av de privata investeringarna på ett 
samordnat sätt, ett förnyat engagemang för strukturreformer samt åtgärder som gynnar 
budgetansvar – och för första gången betonas unionsbudgetens bidrag till förverkligandet 
av dessa områden.

B. I och med antagandet av förordningen om inrättandet av Europeiska fonden för strategiska 
investeringar, genomförandet av sammanhållningsfondens operativa program, 
överföringen av ej utnyttjade åtagandebemyndiganden under 2014 från perioden 2007–
2013 till 2015, 2016 och 2017 samt ökningen av förfinansieringen av europeiska 
ungdomsinitiativet, har man under det gångna halvåret i hög grad kunnat genomföra 
budgeten till förmån för de mål som fastställs i den årliga tillväxtöversikten.

C. Unionsbudgeten har således bevisat sitt mervärde, men också visat vilka begränsningar 
det innebär för politiska satsningar på unionsnivå med en budget utan genuint egna medel, 
som fortfarande är mindre än 1 % av BNI och som hämmas av en flerårig budgetram på 7 
år.

1. Europaparlamentet välkomnar presentationen av de fem ordförandenas rapport om 
färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union, men beklagar avståndet i tid 
mellan det planerade genomförandet och det akuta läget i den grekiska krisen.

2. Europaparlamentet gläder sig åt de åtgärder som vidtagits för att förenkla och förstärka 
den europeiska planeringsterminen: Förnyad fokusering på prioriteringarna, färre 
dokument och mer tid till diskussioner, en förstärkt politisk dimension och utökat 
deltagande från de nationella myndigheternas sida.

3. Europaparlamentet välkomnar förslagen om utökning av den parlamentariska kontrollen, 
särskilt förslaget att anpassa Europaparlamentets strukturer till den gemensamma valutans 
specifika karaktär.

4. Europaparlamentet välkomnar uppmaningen att integrera de mellanstatliga instrumenten i 
unionens primärrätt, t.ex. fördraget om stabilitet, samordning och styrning och Europeiska 
stabilitetsmekanismen, vilket skulle göra slut på det demokratiska underskottet.

5. Europaparlamentet gläder sig åt de tankebanor som presenteras avseende en mekanism för 
budgetstabilisering inom euroområdet, vilket ger de första konturerna av en europeisk 
statskassefunktion. Parlamentet framhåller att publiceringen av en vitbok om detta ämne, 
som planeras äga rum våren 2017, kommer att sammanfalla med halvtidsrevideringen av 
den fleråriga budgetramen. Parlamentet påminner i detta sammanhang om sitt krav på att 
sådan ytterligare finansiering eller ett sådant kompletterande instrument omfattas av 
parlamentets budgetkontroll och finansieras utöver taket i den fleråriga budgetramen för 
2014–2020. Dessutom upprepar parlamentet hur viktigt man anser det vara att införa ett 
nytt system för egna medel, som bör leda till en reell reform av unionens finansiering utan 
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att öka skattebördan för medborgarna.

6. Europaparlamentet välkomnar antagandet av förordningen om inrättandet av Europeiska 
fonden för strategiska investeringar, och understryker parlamentets roll för att minimera 
omfördelningen från Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa.

7. Europaparlamentet anser att det är avgörande att denna investeringsplan blir framgångsrik, 
och kommer därför att ytterst uppmärksamt följa dess genomförande, särskilt för att 
förebygga varje urholkning av investeringsutgifterna och de offentliga skulderna.


