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FÖRSLAG 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor och utskottet 

för konstitutionella frågor att som ansvariga utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet beklagar att alla översättningar av lagstiftningsförslag inte blir 

tillgängliga samtidigt, något som försenar lagstiftningsprocessen. 

2. Europaparlamentet anser att rådets ordförandeskap bör lämna mer detaljerad 

information till parlamentet om förhandlingarna i rådet, så att parlamentet bättre kan 

förstå medlemsstaters ståndpunkter och vad deras problem består i, och för att främja ett 

framgångsrikt slutförande av trepartsförhandlingarna inom fastställda tidsfrister. 

Parlamentet påminner om att i enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om 

bättre lagstiftning var medlagstiftarna eniga om vikten av att institutionerna 

upprätthåller nära kontakter redan innan de interinstitutionella förhandlingarna inleds, 

så att de får en bättre förståelse för varandras ståndpunkter, och att de i detta syfte 

kommer att underlätta ömsesidigt utbyte av synpunkter och information, bland annat 

genom att regelbundet bjuda in företrädare för de andra institutionerna till informella 

diskussioner. Parlamentet betonar att denna punkt i det interinstitutionella avtalet hittills 

inte har genomförts i tillräcklig utsträckning och att det fortfarande råder 

informationsasymmetri, eftersom parlamentets utskottssammanträden är offentliga, 

vilket inte gäller för rådets arbetsgrupper. Parlamentet beklagar den bestående bristen på 

insyn i Eurogruppens möten och betonar att Europaparlamentet och dess ledamöter 

måste få tillgång till dokument som rör landsprogrammen innan beslut fattas, samt till 

meddelanden som läggs fram för Eurogruppen efter mötena, inbegripet dess protokoll. 

Parlamentet anser att deltagande av parlamentets företrädare vid möten i rådets 

arbetsgrupper avsevärt skulle främja den ömsesidiga förståelsen, på samma sätt som 

deltagande vid expertgruppernas möten underlättar den. 

3. Europaparlamentet påminner om att enligt punkt 32 i det interinstitutionella avtalet ska 

kommissionen ”spela en medlande roll genom att behandla de båda grenarna av den 

lagstiftande myndigheten lika, med full respekt för de roller de tre institutionerna 

tilldelats enligt fördragen”. Parlamentet uppmanar kommissionen, när så är möjligt, att 

lämna alla relevanta handlingar som avser lagstiftningsförslag, bland annat 

icke-officiella dokument, till båda lagstiftarna samtidigt. 

4. Europaparlamentet betonar att konsekvensbedömningen av nya lagstiftningsförslag bör 

ta vederbörlig hänsyn till medborgarnas grundläggande rättigheter, en hög nivå av 

social integration, kostnaden för uteblivna åtgärder på EU-nivå och ett stärkt miljöskydd 

samt sträva efter att fullt ut involvera allmänheten och det civila samhällets 

organisationer mot bakgrund av målet att säkra full insyn i beslutsprocessen och högsta 

möjliga nivå av social rättvisa. 

5. Europaparlamentet betonar behovet av att förbättra det informella samarbetet under den 

förberedande fasen av delegerade akter och genomförandeakter. Parlamentet anser att 

det är viktigt att inte tappa fokus på medlagstiftarnas lagstiftningsavsikt i en 

lagstiftningsakt och som en del av dess syfte, vid utarbetandet av delegerade akter och 

genomförandeakter. Parlamentet betonar vikten av registret med delegerade akter, som 

snart kommer att vara i drift. Kommissionen uppmanas att informera medlagstiftarna 
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samtidigt om alla utkast till genomförandeåtgärder som antagits, inbegripet 

genomförandeakter och tekniska standarder för genomförande. 

6. Europaparlamentet beklagar att kommissionen i många fall anser att åtgärder på nivå 2 

som föreslagits av de tre tillsynsmyndigheterna (Esma, EBA och Eiopa) antas av 

kommissionen utan ändringar, vilket minskar granskningstiden för parlamentet när 

viktiga eller ett stort antal ändringar införs. 

7. Europaparlamentet föreslår att rådet och parlamentet sammanträder minst en gång under 

samrådsförfarandet, så att parlamentet kan lägga fram och förklara skälen till de 

godkända ändringarna och rådet kan ange sin ståndpunkt till var och en av dem. 

Parlamentet föreslår under alla omständigheter att rådet lämnar ett skriftligt svar. 

8. Europaparlamentet föreslår att parlamentet utför en kvantitativ undersökning av 

samrådsförfarandets ändamålsenlighet. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att respektera den tidsram som fastställs i 

ESA-förordningarna för beslut om att godkänna, ändra eller inte godkänna förslag till 

tekniska standarder, och att åtminstone officiellt informera medlagstiftarna god tid i 

förväg om kommissionen i undantagsfall är oförmögen att följa denna tidsram, med 

skälen för detta. Parlamentet understryker att kommissionen under den senaste tiden 

ofta underlåtit att göra detta. Parlamentet påminner kommissionen om att de förfaranden 

genom vilka parlamentet förklarar att det inte har några invändningar mot en akt aldrig 

var avsedda att kompensera för fördröjningar som orsakas av kommissionen, och att 

dessa förfaranden i hög grad påverkar den tid som parlamentet förfogar över för att 

utöva sina kontrollbefogenheter. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att iaktta de obligatoriska tidsfrister som 

fastställs för genomföranderapporter och översyner av befintliga direktiv och 

förordningar. 

11. Europaparlamentet begär att dess roll i den europeiska planeringsterminen stärks genom 

ett interinstitutionellt avtal. 

12. Europaparlamentet uppmanar EU:s företrädare att ägna särskild uppmärksamhet åt 

samstämmigheten mellan internationella standarder/krav och antagen bindande 

EU-lagstiftning. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lämna ut handlingar som beskriver dess 

ståndpunkt i internationella organisationer som fastställer standarder på finansiella, 

monetära och tillsynsmässiga områden, särskilt Baselkommittén för banktillsyn. 

Parlamentet begär att få fullständig information under alla skeden av utarbetandet av 

internationella standarder som kan ha inverkan på EU:s lagstiftning. 

14. Europaparlamentet efterlyser inrättande och formalisering av en ”finansiell dialog” om 

antagandet av och samstämmigheten mellan europeiska ståndpunkter inför större 

internationella förhandlingar, i enlighet med den resolution som antagits av parlamentet 

om EU:s roll inom ramen för internationella finansiella, monetära och tillsynsmässiga 
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institutioner och organ1. Parlamentet betonar att på grundval av detaljerade riktlinjer, 

som kan komma att kompletteras av proaktiva ”vägledande” resolutioner, ska dessa 

ståndpunkter diskuteras och tillkännages på förhand och uppföljning ska säkerställas 

genom att kommissionen regelbundet rapporterar om tillämpningen av dessa riktlinjer. 

  

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2016)0108. 
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