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FÖRSLAG 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott 

infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

 

1. Europaparlamentet påpekar att den svaga investeringsnivån, som återspeglar 

medlemsstaternas budgetmässiga och ekonomiska situation, inverkar på den ekonomiska 

återhämtningens hastighet och de långsiktiga tillväxtprognoserna i EU. Parlamentet 

välkomnar i detta sammanhang budgetförslagets ökade fokusering, inom ramen för 

underrubrik 1.1, på nya satsningar på sysselsättning, tillväxt, investeringar och ökad 

konkurrenskraft genom en  gynnsam miljö för företagande. 

2. Europaparlamentet anser att budgeten för 2016 bör vara högre i reala termer än 2015 års 

budget för att den ekonomiska återhämtningen i Europeiska unionen ska kunna 

konsolideras. 

3. Europaparlamentet understryker den strategiska roll som innehas av Europeiska fonden 

för strategiska investeringar (Efsi) när det gäller att åtgärda marknadsbrister och uppbåda 

privata investeringar och nya finansieringskällor för investeringar, främja 

konkurrenskraften och den ekonomiska återhämtningen samt öka marknadens förtroende. 

Parlamentet välkomnar den överenskommelse som medlagstiftarna ingått om ökade 

bidrag till Efsi, vilka uppgår till 3 miljarder euro och som ska finansieras av outnyttjade 

marginaler i budgeten under perioden 2016–2020. Parlamentet betonar på nytt sin 

beslutsamhet att ytterligare minska de budgetmässiga återverkningarna på programmet 

Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa. 

4. Europaparlamentet kräver att budgetförslaget för 2016 ska återspegla den europeiska 

planeringsterminens prioriteringar, bland annat sätta fart på investeringarna, stödja 

skapandet av arbetstillfällen, genomföra strukturreformer och finanspolitisk konsolidering 

som leder till en verklig och hållbar tillväxt. 

5. Europaparlamentet betonar de europeiska tillsynsmyndigheternas (ESA-myndigheterna) 

nuvarande och framtida avgörande roll inom ramen för den finansiella tillsynen på EU-

nivå och bankunionen. Parlamentet betonar att man i budgetförslaget för 2016 måste 

planera för tillräckliga medel för ESA-myndigheterna, så att hänsyn tas till de nya roller 

myndigheterna har fått samt externa faktorer, såsom växelkursfluktuationer och en ökning 

av den allmänna lönenivån. 

6. Europaparlamentet påminner om att parlamentet kraftigt stödde inrättandet av ESA-

myndigheterna, och anser att unionen ytterligare behöver förbättra kvaliteten på tillsynen i 

hela unionen. Parlamentet anser att ESA-myndigheterna spelar en viktig roll för 

fungerande finansmarknader i unionen. 

7. Europaparlamentet understryker i detta sammanhang att ESA-myndigheterna inte endast 

måste förses med en lämplig finansiering, utan även med adekvata personalresurser, både 

när det gäller antalet anställda och deras kvalifikationer, för att de på ett sätt som 

garanterar hög kvalitet sätt ska kunna utföra de uppgifter som de anförtrotts. Parlamentet 

uppmanar i detta sammanhang ESA-myndigheternas gemensamma kommitté att lägga 

fram en rapport om sina förväntade framtida personal- och finansieringsbehov. 
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8. Europaparlamentet konstaterar att ESA-myndigheterna för närvarande finansieras genom 

obligatoriska bidrag från de nationella medlemsmyndigheterna, medel från EU-budgeten 

samt avgifter som tas ut av de övervakade instituten. Parlamentet anser att detta 

finanseringsarrangemang är nationellt inriktat, stelbent och tungrott och utgör ett 

potentiellt hot mot myndigheternas oberoende. Parlamentet påminner därför om sin 

begäran att kommissionen senast 2017 ska föreslå ett finansieringskoncept som är 

finansierat av avgifter som helt och hållet ersätter de nuvarande bidragen från 

medlemsstaterna. Parlamentet anser att man på detta sätt skulle säkra de europeiska 

myndigheternas oberoende i förhållande till nationella medlemsmyndigheter, såväl som 

ESA-myndigheternas fulla integritet gentemot finanasmarknadens aktörer. 

9. Europaparlamentet betonar att det blir allt viktigare med transparens i samband med 

företagsbeskattning och skattebeslut samt med en samordnad bekämpning av 

skatteundandragande och skatteflykt. Parlamentet kräver därför att betydelsen av 

Fiscalisprogrammet om samarbete mellan medlemsstaterna på skatteförvaltningsområdet 

på lämpligt sätt ska uppmärksammas i 2016 års budget. Parlamentet begär också att 

kommissionens samråd om transparens i företagsbeskattningen ska beaktas till fullo, 

särskilt med avseende på den landsspecifika rapporteringen. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att koncentrera sig på sina centrala 

prioriteringar vid genomförandet av de planerade omstruktureringsåtgärderna i fråga om 

en tillräcklig personalstyrka. Parlamentet betonar i detta sammanhang den roll som 

innehas av avdelningen för statligt stöd, när det gäller att se till att skattepraxis som även 

kan strida mot bestämmelserna om statligt stöd i samband med skattebeslut och andra 

åtgärder av liknande slag eller verkan kan undersökas mer effektivt i framtiden, vilket 

skulle bidra till en rättvis företagsbeskattning inom Europeiska unionen och en mer 

balanserad fördelning av skatteintäkter mellan enskilda och företag. 

11. Europaparlamentet understryker att det finns ett behov av mer europatäckande statistik 

som är omfattande, metodologiskt jämförbar, korrekt och aktuell. Parlamentet välkomnar 

därför att det i budgetförslaget planerats för en lämplig ökning av utgifterna för 

genomförande av nya metoder för framställning av europeisk statistik samt för ett bättre 

samarbete inom de europeiska statistiksystemen. 

12. Europaparlamentet betonar på nytt hur viktigt det är att i budgetförslaget säkra en 

tillräcklig finansiering för det civila samhällets kapacitetsuppbyggnad på området för 

finansiella tjänster. 

13. Europaparlamentet begär att man genomför rekommendationerna i Maystadt-betänkandet 

om EFRAG:s (European Financial Reporting Advisory Group) uppgifter och ansvar, för 

att på så sätt även stärka Europeiska unionens inflytande över fastställandet av 

internationella redovisningsstandarder. 

14. Europaparlamentet anser att företrädarna i IASB:s styrelse bör utses demokratiskt och 

vara ansvarsskyldiga. Europaparlamentet bör spela sin roll vid valet av EU-företrädare 

och utkräva ansvar av dem. 

15. Europaparlamentet uppmanar Esma att se till att parlamentet, även ansvariga ledamöter 

och deras personal, får faktisk tillgång till handlingar vid samma tidpunkt som 

tillsynsstyrelsen. 
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