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Europas attraktionskraft på investerare  

Europaparlamentets resolution av den 3 juli 2012 om Europas attraktionskraft på 

investerare (2011/2288(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 3, 

4, 49, 50, 119, 219 och 282, 

– med beaktande av förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas (COM(2011)0121), 

– med beaktande av OECD:s förklaring om internationella investeringar och 

multinationella företag och riktlinjer för multinationella företag (uppdatering av den 

25 maj 2011), 

– med beaktande av Montirapporten av den 9 maj 2010 om en ny strategi för den inre 

marknaden, 

– med beaktande av Unctads rapport 2011 om investeringar i världen, 

– med beaktande av kommissionens meddelande om en samlad EU-politik för 

internationella investeringar (COM(2010)0343), 

– med beaktande av kommissionens arbetsprogram för 2012 (COM(2011)0777),  

– med beaktande av slutsatserna från rådets 3133:e sammanträde om forumet för den inre 

marknaden, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1173/2011 om 

effektiv övervakning av de offentliga finanserna i euroområdet1, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1174/2011 om 

verkställighetsåtgärder för att korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser i 

euroområdet2, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1175/2011 om 

förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och 

samordningen av den ekonomiska politiken3, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 om 

förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser4, 
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– med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1177/2011 om påskyndande och 

förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott1, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1311/2011 om 

ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den 

ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora 

svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet2, 

– med beaktande av rådets direktiv 2011/85/EU om krav på medlemsstaternas 

budgetramverk3, 

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska 

riskkapitalfonder (COM(2011)0860), 

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätten att driva 

verksamhet i kreditinstitut och tillsynen över kreditinstitut och värdepappersföretag samt 

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG om extra tillsyn över 

kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat 

(COM(2011)0453), 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Årlig tillväxtöversikt 2012” 

(COM(2011)0815), 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för 

att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden – Gemensamma insatser 

för att skapa ny tillväxt” (COM(2011)0206), 

– med beaktande av kommissionens meddelande om en strategi för smart och hållbar 

tillväxt för alla (COM(2010)2020),  

– med beaktande av kommissionens meddelande om en åtgärdsplan för att förbättra små 

och medelstora företags tillgång till finansiering (COM(2011)0870), 

– med beaktande av kommissionens rapport till Europeiska rådet om hinder för handel och 

investeringar (2011) (COM(2011)0114), 

– med beaktande av sin resolution av den 13 december 2011 om hinder för handel och 

investeringar4, 

– med beaktande av förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på 

finansiella transaktioner och ändring av direktiv 2008/7/EG (COM(2011)0594), 

– med beaktande av kommissionens grönbok om möjligheterna att införa 

stabilitetsobligationer (COM(2011)0818), 

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om en budget för 
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Europa 2020 (COM(2011)0500), delarna I och II, 

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar ”The effects of 

temporary State aid rules adopted in the context of the financial and economic crisis” 

(SEC(2011)1126), 

– med beaktande av rapporten från kommissionens generaldirektorat för ekonomi och 

finans, ”Labour Market Developments in Europe, 2011”, 

– med beaktande av OECD:s, WTO:s och Unctads rapporter ”G20 trade and investment 

measures” (mitten av oktober 2010–april 2011), 

– med beaktande av Europeiska centralbankens ”The Euro Area Bank Lending Survey” för 

januari 2012, 

– med beaktande av Europeiska centralbankens makroekonomiska prognoser för 

euroområdet (december 2011), 

– med beaktande av Europeiska centralbankens rapport om den finansiella integrationen i 

Europa (maj 2011), 

– med beaktande av OECD:s ”Policy Framework for Investment (PFI)”, 

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande 

av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–

2020) (COM(2011)0834), 

– med beaktande av sin ståndpunkt av den 19 april 2012 om förslaget till rådets direktiv om 

en gemensam konsoliderad bolagsskattebas1, 

– med beaktande av kommissionens rapport om näringslivsdynamik: nyetableringar, 

överlåtelser av företag och konkurs (januari 2011), 

– med beaktande av Världsbankens rapport om att göra affärer 2012: göra affärer i en 

öppnare värld, 

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om ”Erasmus för alla: EU:s 

program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott” (COM(2011)0787), 

– med beaktande av kommissionens preliminära utvärderingsrapport om Erasmus för unga 

företagare, pilotprojekt/förberedande åtgärd (2011), 

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig 

upphandling (COM(2011)0896), 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och 

yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi samt utskottet för 
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regional utveckling (A7-0190/2012), och av följande skäl:  

A. Den ekonomiska, finansiella och finanspolitiska krisen i EU har på ett betydande sätt ökat 

de ekonomiska och sociala skillnaderna i medlemsstater och regioner, vilket har resulterat 

i en ojämn fördelning av de inhemska och utländska investeringarna i EU. 

B. Det är nödvändigt att fastställa en konsekvent ram av stabilitet i penning-, finans- och 

handelspolitiken för att underlätta flödet av direktinvesteringar i samtliga medlemsstater 

och EU-regioner och på så sätt bidra till att korrigera EU:s makroekonomiska obalanser. 

C. Vid det informella mötet mellan Europeiska rådets medlemmar den 23 maj 2012 

betonades behovet av att mobilisera EU:s politik för att till fullo stödja tillväxten, öka 

insatserna för att finansiera ekonomin genom investeringar och stärka skapandet av 

arbetstillfällen. 

D. Enligt kommissionens senaste preliminära prognos lider EU av svag tillväxt och de 

förväntade tillväxttakterna kommer att skilja sig åt betydligt inom unionen, vilka 

undergrävs av fortsatt osäkerhet och brist på förtroende från konsumenternas och 

marknadens sida. 

E. EU bör i högre grad utnyttja sina starka sidor, till exempel den höga standarden på 

konsumtion, utbildning, livskvalitet samt forsknings- och innovationskapaciteten, den 

höga arbetseffektiviteten och produktiviteten liksom ett vänligt och inspirerande 

affärsklimat för att ta itu med den finanspolitiska krisen och öka tillväxten och 

sysselsättningen. 

F. Finansieringen av medlemsstaternas offentliga skulder absorberar resurser för 

investeringar, tillväxt och sysselsättning, samtidigt som kapitalflykten mellan vissa 

medlemsstater och till vissa tredjeländer kan bidra till att förvärra läget för 

EU:s betalningsbalans. 

G. Bankutlåning, som är den viktigaste finansieringskällan i euroområdet, som står för mer 

än hela aktie- och obligationsfinansieringen, samtidigt som bankkrediter i 

Förenta staterna och andra regioner i världen står för en mindre procentuell andel av den 

totala finansieringen, har påverkats starkt av den senaste tidens utveckling. 

H. Tillväxtpotentialen i sektorer som till exempel miljövänlig teknik, hälsa och omsorg, 

utbildning och den sociala ekonomin kan bidra till och driva på investeringar genom att 

öka den ömsesidiga efterfrågan och därmed stimulera investeringar. 

I. Det finns ett behov av att övervaka och se över effekterna och genomförandet av 

EU:s budgetbestämmelser för att se till att de inte skapar onödiga administrativa bördor 

och hämmar utländska direktinvesteringar i EU. 

J. Den senaste Unctadrapporten visar att EU fortfarande har en stark förmåga att dra till sig 

utländska direktinvesteringar. 

K. EU-interna investeringar kan på ett betydande sätt utvidga marknaderna för utländska 

direktinvesteringar genom att skapa en mer hållbar infrastruktur för affärsverksamhet, 

utbildning, forskning och utveckling. 



L. Investeringarna består av två pelare, offentliga investeringar och privata investeringar, 

och den privata delen består i sin tur av inhemska och utländska investeringar. 

M. För att motverka det alltför stora beroendet av import av olja, gas och övriga 

icke-förnybara resurser krävs det stora investeringar i förnybar energi samt energi- och 

resurseffektivitet. 

N. De europeiska statsskulds- och kreditförlängningsriskerna, såväl som brister och hinder 

för handel och i samband med fullbordandet av den inre marknaden, inbegripet 

icke-tariffära hinder och databegränsningar, kan försämra EU-regionens förmåga att 

attrahera både europeiska och internationella investerare. 

O. När det gäller konkurrenskraft och företagande, är de huvudsakliga utmaningarna för de 

europeiska företagen fortfarande svårigheterna att få tillgång till finansiering för små och 

medelstora företag, en svag företagaranda (endast 45 procent av EU:s medborgare skulle 

vilka vara egenföretagare jämfört med till exempel 55 procent i Förenta staterna), ett 

företagsklimat som inte främjar nystartade företag och tillväxt och som karaktäriseras av 

bestående fragmentisering av lagstiftning och byråkrati, små och medelstora företags 

begränsade kapacitet att anpassa sig till en energi- och resurseffektiv ekonomi och att 

expandera till marknader utanför hemländerna, både inom och utanför den inre 

marknaden. 

P. Enligt Världsbankens senaste ”Doing Business”-index utgör EU:s medlemsstater endast 

40 procent (och euroområdets medlemmar endast 26 procent) av de 35 högst rankade 

länderna i fråga om företagande på global nivå. 

Q. Som visas i kommissionens rapport om förvarningsmekanismen (COM(2012)0068), 

betonar de nationella budgetbegränsningarna och den höga arbetslösheten behovet, 

särskilt när det gäller bytesbalansen, exportmarknadsandelar samt privata och offentliga 

skulder, att införa effektiva strukturreformer för att förbättra näringslivsklimatet, 

samtidigt som man minskar på byråkratin och optimerar mervärdet från strukturfonderna 

och Europeiska investeringsbankens verksamhet, inbegripet i de länder som främjas av 

den europeiska grannskapspolitiken. 

R. Välriktade sociala investeringar är avgörande för att säkerställa en hög och långsiktig 

sysselsättningsnivå, stabilisera ekonomin, öka humankapitalet och stärka 

EU:s konkurrenskraft. 

S. Utvecklingen för utländska direktinvesteringar är en av de nyckelindikatorer som 

kommissionen använder i resultattavlan för övervakning av makroekonomiska obalanser. 

T. Undersökningar som genomförts inom Förenta nationernas miljöprogram och 

Internationella arbetsorganisationen visar att investeringar i bildandet av humankapital är 

avgörande för att dra till sig investeringar i de gröna ekonomisektorerna och utnyttja 

deras stora tillväxtpotential. 

U. Tillströmningen av utländska direktinvesteringar i EU, särskilt när de riktas på ett sådant 

sätt att de minskar skillnaderna mellan medlemsstaterna, har positiva effekter på 

realekonomin och betalningsbalansen, konkurrenskraften, sysselsättningen och den 

sociala sammanhållningen, men fungerar även som en positiv stimulans för teknisk 

utveckling, innovation, färdigheter och arbetskraftens rörlighet. 



V. Fastställandet av årliga nationella delmål som omfattar områden som stöder en attraktiv 

och konkurrenskraftig miljö för internationella investerare, i linje med 

OECD:s parametrar, kommer att bidra till att belysa nationella svagheter och styrkor, 

såväl som möjligheter för riktade ingrepp. 

W. Euroområdets och ECB:s mål om att hålla inflationen på precis under 2 procent bidrar till 

att skapa en ram för stabilitet som främjar investeringsviljan. 

X. Utvecklingen av de europeiska obligationsmarknaderna är till stor del beroende av 

utökningen av investeringsbasen. 

Y. I sitt förslag till en gemensam konsoliderad bolagsskattebas utvidgade inte kommissionen 

harmoniseringen till bolagsskattesatserna, vilka fortfarande avses falla inom ramen för 

medlemsstaternas behörighet. Det krävs ytterligare åtgärder för att göra 

EU:s skattesystem mer transparent och mindre komplicerat för utländska investerare 

samtidigt som man samordnar skattesystemen i hela EU. 

Z. Handelsprotektionismen vinner mark i världen, och därför bör EU, i egenskap av 

marknadsledande aktör när det gäller inkommande investeringar, fortsätta 

förhandlingarna för att uppnå frihandelsavtal som främjar öppen och fri handel samt 

internationella standarder på området social- och miljöskydd i samband med skyddet av 

sina konkurrenskraftiga handelsfördelar. 

AA. I EU finns det fortfarande stora hinder för tillhandahållandet av gränsöverskridande 

tjänster, vilket orsakar problem på den fria marknaden. 

AB. I enlighet med EU-fördragen faller den gemensamma handelspolitiken, inbegripet 

utländska direktinvesteringar, inom ramen för EU:s exklusiva behörighet och på detta 

område agerar Europaparlamentet och rådet på lika villkor, eftersom det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet tillämpas. 

1. Europaparlamentet betonar att EU fortfarande är den främsta destinationen i världen för 

utländska direktinvesteringar och att EU därför bör fortsätta att uppfylla investerande och 

stödmottagande staters förväntningar, samtidigt som man uppfyller de bredare målen för 

unionens ekonomi-, social- och miljöpolitik, för att på detta sätt skydda sin ledande roll 

på europeisk och nationell nivå. 

2. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiken är mycket viktig när det gäller att 

ta itu med makroekonomiska och regionala obalanser på EU-nivå och bör vara en central 

politik för den inre marknaden när det gäller att stärka konkurrenskraften, 

produktiviteten, tillväxten och skapandet av arbetstillfällen, vilket i sin tur kan öka viljan 

att investera i EU. Parlamentet framhåller att investeringar inom ramen för 

sammanhållningspolitiken i infrastruktur och kompetens på arbetsmarknaden betydligt 

kan öka attraktionskraften för potentiella investerare. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det internationella 

lagstiftningssamarbetet, inbegripet i multilaterala sammanhang, och 

lagstiftningskonvergensen med utgångspunkt i internationella standarder och, när det är 

möjligt, delta i en lagstiftningsdialog för att hantera befintliga eller eventuella framtida 

handelshinder i syfte att begränsa tvister och åtföljande handelskostnader. 



4. Europaparlamentet anser att en finanspolitisk konsolidering och stabilisering bör 

genomföras och att den inre marknaden bör fullbordas på ett sådant sätt att man samtidigt 

bedömer det mervärde som dessa åtgärder kan bidra med. Parlamentet anser att ett 

långtgående samarbete mellan ekonomiska organ, samt ökad komplementaritet mellan 

EU:s ekonomier bör bidra till att minska de regionala skillnaderna i utländska 

direktinvesteringar för att stärka den europeiska industriella basen och främja en hållbar 

och långsiktig ekonomisk utveckling, där det sistnämnda är en viktig grundförutsättning 

för en framgångsrik och effektiv finanspolitisk konsolidering. 

5. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att se till att strategiska europeiska 

investerare behåller sitt intresse att fortsätta med sin verksamhet i EU, med tanke på att 

de negativa känslor och den osäkerhet som har skapats av skuldkrisen och bristen på 

snabba gensvar, tillsammans med den mer övergripande globala finansiella och 

ekonomiska krisen, får investerarna att minska sina satsningar i regionen. Parlamentet 

betonar att bristen på samordnade och långsiktiga inhemska investeringar på ett 

betydande sätt kommer att skada EU:s framtida attraktionskraft på sådana investerare. 

Parlamentet konstaterar att en inriktning på flernivåstyre, med lokalsamhällets deltagande 

i lämpliga skeden, är nödvändig för att garantera att investeringar riktas mot de särskilda 

behoven i varje region och varje medlemsstat. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett meddelande om Europas 

attraktionskraft när det gäller investeringar jämfört med dess viktigaste partner och 

konkurrenter, i vilket man fastställer EU:s största för- och nackdelar avseende 

investeringsklimat, och lägga fram en övergripande strategi inbegripet särskilda åtgärder 

och rekommendationer, såväl som eventuella lagstiftningsförslag för att förbättra 

EU:s investeringsklimat. 

7. Europaparlamentet anser att EU fullt ut bör utnyttja sin ställning som världens största 

gemensamma inre marknad (inbegripet dess höga levnadsstandard, höga 

arbetskraftsproduktivitet, rättssäkerhet och forsknings- och innovationskapacitet), 

utländska investerare och handelsblock för att ta itu med skuldkrisen. Parlamentet betonar 

behovet av effektivare verktyg och metoder, nya finansieringsmekanismer och 

investeringsplaner, t.ex. projektobligationer från EU, som kan utnyttja Europas 

konkurrensfördelar och komplementaritet mellan medlemsstater och uppnå målen med 

Europa 2020-tillväxtstrategin, för att bekämpa lågkonjunkturen och utmaningen i 

samband med långsam tillväxt. 

8. Europaparlamentet uppmanar enträget EU att införa investering som en central aspekt i 

alla flaggskeppsinitiativ inom Europa 2020-strategin, för att därmed möta det brådskande 

behovet av tillväxt och högre sysselsättning och använda deras viktiga bidrag för att 

hantera den finanspolitiska krisen. Parlamentet uppmanar särskilt kommissionen och 

medlemsstaterna att utarbeta en ambitiös, miljöeffektiv och hållbar företagsstrategi för 

EU för att ge nytt liv åt tillverkningskapaciteten i hela EU och skapa högkvalitativa 

arbetstillfällen inom EU. 

9. Europaparlamentet betonar särskilt den enorma potential som finns för att locka 

utländska direktinvesteringar genom att främja utbildning, forskning och utveckling samt 

nya arbetstillfällen på områdena minskade utsläpp av växthusgaser, utveckling av 

förnybara energikällor och ökad energieffektivitet för att uppfylla målen i 

Europa 2020-strategin och göra EU till världsledare i miljövänlig teknik. 



10. Europaparlamentet påminner om att en utebliven ökning av de offentliga investeringarna 

med hjälp av hållbar finansiering eller till och med en minskning av dessa investeringar 

på grund av den finanspolitiska krisen inom viktiga områden såsom hälsa, utbildning, 

forskning och infrastrukturer, skulle kunna inverka negativt på konkurrenskraften och 

attraktionskraften på investerare, särskilt om det blir ett långsiktigt mönster. Parlamentet 

anser därför att man betydligt måste öka de offentliga investeringarna. 

11. Europaparlamentet stöder det nyligen föreslagna programmet ”Erasmus för alla” som 

avsevärt kan öka de tilldelade medlen för rörlighet och utveckling av kunskap, utbildning 

och kompetens i syfte att stärka ungdomars personliga utveckling och arbetsutsikter och 

därmed bidra till ökade mänskliga resurser och ta itu med problemet med den höga 

ungdomsarbetslösheten i EU. Parlamentet stöder ”Erasmus för företag” och i synnerhet 

utbytesprogrammet ”Erasmus för unga företagare” som kommer att uppmuntra nystart av 

företag, gränsöverskridande kunskapsöverföring, samarbete mellan små företag, 

innovation och nya arbetstillfällen. 

12. Europaparlamentet föreslår förbättring och breddning av de statistiska uppgifterna om 

direktinvesteringar i enlighet med OECD:s och Världsbankens riktlinjer samt antagandet 

av kompletterande investeringsmål och indikatorer på nationell nivå (stadsmiljö, social 

infrastruktur) för att betona framstegen mot skapandet av ett attraktivt investeringsklimat, 

samtidigt som man utvärderar investeringspolitiken och dess positiva effekter på den 

reala ekonomin och sysselsättningen i de olika länderna och regionerna. 

13. Europaparlamentet anser att alla strategier som syftar till att attrahera utländska och 

lokala investeringar bör kopplas till fullbordandet av den inre marknaden, 

gränsöverskridande investeringar och flöden, öppna marknader, förbättrat 

marknadstillträde och rättvis konkurrens för fria yrken, med tanke på antalet och 

mångfalden av nya möjligheter. Parlamentet anser, i detta sammanhang, att EU bör 

främja de transeuropeiska näten och rörligheten för arbetstagare, studenter och forskare 

samt stärka samarbetet och EU-ekonomiernas förmåga att komplettera varandra. 

14. Europaparlamentet betonar behovet av att skattehinder snarast avlägsnas för 

gränsöverskridande arbetstagare och arbetsgivare för att underlätta medborgarnas 

rörlighet och främja gränsöverskridande investeringar. 

15. Europaparlamentet uppmanar EU att på global nivå och inom ramen för WTO, G20 och 

G8 förhandla om inrättandet av gemensamma regler som garanterar rättvis konkurrens 

och lika villkor för att motverka internationella makroekonomiska obalanser som har att 

göra med finansiell reglering och beskattning i syfte att skydda EU:s konkurrenskraft och 

garantera respekt för EU:s sociala mål och miljömål. Parlamentet uppmanar EU att visa 

beslutsamhet när man förhandlar om och ingår heltäckande frihandelsavtal med större 

partner, vilket är avgörande för att öppna nya marknader för varor och tjänster, öka 

investeringsmöjligheterna, underlätta en öppen och rättvis handel samt främja ett mer 

förutsägbart politiskt klimat. Parlamentet framhåller vikten av att gå vidare i 

förhandlingarna om en skatt på finansiella transaktioner på global nivå. 

16. Europaparlamentet anser att inrättandet av ett tillfälligt europeiskt observationsorgan för 

utländska direktinvesteringar, inrättat inom kommissionen, skulle kunna bidra till att 

stärka samordningen av medlemsstaternas politik inom detta område och samtidigt 

tillhandahålla en bättre övervakning av den politik som förs, inbegripet dess 

makroekonomiska effekter, för att främja EU som en destination för investeringar. 



17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påskynda samordningen av 

medlemsstaternas ekonomiska politik, skattepolitik och socialpolitik för att därmed 

attrahera utländska investeringar, samtidigt som man tar hänsyn till de ekonomiska och 

sociala skillnader som finns i euroområdets medlemsstater och i EU:s medlemsstater. 

18. Europaparlamentet anser att EU och medlemsstaterna bör vidta åtgärder främst för att 

förstärka användningen av strukturfonderna och Sammanhållningsfonden som en 

katalysator för att attrahera kompletterande finansiering från EIB, EBRD, andra 

internationella finansiella institutioner och den privata sektorn, samtidigt som man 

främjar initiativ som grundas på offentlig-privata partnerskap, t.ex. projektobligationer 

från EU. Parlamentet noterar att särskilt små och medelstora företag kan dra nytta av 

investeringar som stärker kapaciteten, infrastrukturen och humankapitalet. Parlamentet 

erkänner möjligheten att utvidga tillämpningsområdet för innovativa finansiella 

instrument så att de i större utsträckning används för att få tillträde till finansiering som 

ett komplement till traditionella finansieringsmetoder. Parlamentet understryker att 

finansiella instrument har en roterande karaktär och att en flexibel syn på att integrera 

sådana instrument på regional nivå skulle kunna få en multiplikatoreffekt i EU:s budget, 

främja offentlig-privata partnerskap, skapa alternativa finansieringskällor och 

tillhandahålla ett viktigt nytt finansieringsflöde för strategiska investeringar, genom att 

stödja långsiktiga och hållbara investeringar i en tid av finanspolitiska åtstramningar. 

19. Europaparlamentet välkomnar ECB:s långfristiga refinansieringstransaktioner. 

Parlamentet uppmanar dessutom ECB att agera bestämt när det gäller att ta itu med den 

rådande skuldkrisen i euroområdet genom att bevara prisstabiliteten och samtidigt 

minimera de negativa bieffekter på den reala ekonomin och på investeringarna som 

banksektorns likviditetsproblem kan generera. Parlamentet anser att banksektorn måste 

vidta lämpliga åtgärder för att hantera sina strukturella svagheter i fråga om 

likviditetsrisker på längre sikt i syfte att återställa investerarnas förtroende och undvika 

att ECB framöver behöver ingripa i stor skala. Parlamentet anser att reglerna för bankens 

verksamhet bör utformas så att man ser till att en andel av stöden görs tillgänglig för 

utvecklingsändamål och för att stödja små och medelstora företag. 

20. Europaparlamentet anser att man i samband med den kommande omarbetningen av 

direktivet om kapitalkrav bör se till att ökningen av kapitalreserverna för att främja den 

långsiktiga stabiliteten i banksektorn inte hindrar bankerna från att pumpa in likviditet i 

den reala ekonomin, vilket är nödvändigt för investeringar. 

21. Europaparlamentet understryker behovet av att fördjupa EU:s kapitalmarknader för att 

säkerställa tillgången till finansiering från andra källor än bankerna. 

22. Europaparlamentet noterar kommissionens nya förslag för att förbättra styrningen av 

marknaden för kreditvärderingsinstitut, särskilt ändringen av förordning (EG) 

nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut och samordningen av lagar, förordningar och 

administrativa bestämmelser som har att göra med företag för kollektiva investeringar i 

överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av 

alternativa investeringsfonder, med hänsyn till det alltför stora utnyttjandet av 

kreditvärderingar, och understryker behovet av att ytterligare åtgärder måste vidtas för att 

garantera ett sunt näringslivsklimat och rättvis konkurrens. 

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera alla de hinder som återstår för 

utförande eller mottagande av gränsöverskridande tjänster i enskilda medlemsländer. 



24. Europaparlamentet noterar vikten av kommissionens förslag om att modernisera 

EU:s marknad för offentliga upphandlingar. Parlamentet betonar att en dynamisk 

EU-omfattande marknad för upphandlingar kan innebära viktiga affärsmöjligheter för 

europeiska företag och kan på ett betydande sätt bidra till att stimulera en 

konkurrenskraftig europeisk industri, attrahera investeringar och främja ekonomisk 

tillväxt. 

25. Europaparlamentet uttrycker oro över trenden att institutionella investerare i euroområdet 

skiftar om från aktier i euroområdet till aktier som har utfärdats på andra håll i världen, 

med hänsyn till i) deras allt viktigare roll i euroområdets finanssektor, och ii) 

minskningen av investeringsfondernas totala innehav av aktier och andra ägarandelsbevis 

som har utfärdats av personer från euroområdet från 26 procent 2009 till 23 procent 2010. 

26. Europaparlamentet betonar den roll som nationella placeringsfonder från tredjeländer 

spelar och betonar även betydelsen av att stärka principerna för öppenhet och ansvarighet 

i syfte att främja synergier mellan EU och nationella placeringsfonder. 

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att uppmuntra 

institutionella investerare att delta i europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder 

för socialt företagande och att avlägsna begräsningar för tillgången på 

riskkapitalfinansiering i små och medelstora företag. 

28. Europaparlamentet anser att gränsöverskridande företagande ger betydande fördelar både 

för EU-regionerna, genom att bidra till deras ekonomiska utveckling, och för enskilda 

företag genom att erbjuda dem möjligheter att få tillträde till nya och större marknader 

och försörjningskällor, samt kapital, arbetskraft och teknik. 

29. Europaparlamentet uttrycker oro över den höga ungdomsarbetslöshet som har 

konstaterats i en rad medlemsstater och de negativa sysselsättningsutsikterna. Parlamentet 

noterar med oro EU:s begränsade förmåga att attrahera högkvalificerad arbetskraft, 

samtidigt som det sker betydande arbetskraftsflöden till tredje länder. Parlamentet 

konstaterar att EU har en omfattande potential när det gäller högkvalificerad arbetskraft 

och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att intensifiera arbetet för att ta itu 

med ungdomsarbetslösheten med hjälp av program och konkreta åtgärder på europeisk 

och nationell nivå. Parlamentet välkomnar därför Europeiska rådets uttalande som 

uppmanar medlemsstaterna att införa nationella system liknande ungdomsgarantin och 

uppmanar medlemsstaterna att backa upp denna vädjan med snabba och konkreta 

åtgärder på nationell nivå för att se till att ungdomar antingen har ett anständigt arbete 

eller går en utbildning eller omskolning. Parlamentet anser att EU bör öka sina 

ansträngningar för att uppfylla sysselsättningsmålen i Europa 2020-strategin för smart 

och hållbar tillväxt för alla, inbegripet genom att minska skatterna på arbete i syfte att 

attrahera ytterligare investeringar till de arbetsintensiva sektorerna av ekonomin. 

30. Europaparlamentet påpekar den utmaning som EU som helhet, liksom de enskilda 

medlemsstaterna, står inför när det gäller den åldrande befolkningen. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att utarbeta konsekventa strategier för att hantera den 

demografiska utmaningen och kompensera för de eventuella negativa konsekvenserna. 

31. Europaparlamentet stöder innovationsunionens mål. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att rikta in investeringar på utbildning, forskning och innovation, med 

tanke på de positiva effekter på medelfristig och lång sikt dessa kan ha på tillväxten och 



utvecklingen. Parlamentet stöder smart specialisering som en viktig strategisk princip och 

som ett begrepp för innovationspolitiken och starkare kopplingar mellan forskning och 

företagande på områden såsom miljövänlig teknik. 

32. Parlamentet understryker att EU bör prioritera bekämpningen av skatteflykt, särskilt 

under den nuvarande krisen där skatteflykt innebär en stor förlust i nationella budgetar 

och extra inkomster skulle kunna användas för att öka de offentliga investeringarna. 

Parlamentet framhåller behovet av att garantera ett smidigt samarbete och en smidig 

samordning mellan kommissionen och medlemsstaterna för att bekämpa 

dubbelbeskattning, dubbel utebliven beskattning, skattebedrägeri, skatteflykt och 

skattedumpning, och användningen av skatteparadis för olagliga syften. 

Europaparlamentet efterlyser mer allmänt en större finanspolitisk samordning, både på 

intäkts- och utgiftssidan, inbegripet ett smidigt samarbete och en smidig samordning 

mellan medlemsstaternas skattesystem, samt även en minskning av de tunga 

administrativa bördorna och de höga kostnaderna för uppfyllelse av skattskyldighet som 

drabbar företagen i EU och hämmar investeringarna i EU. Parlamentet välkomnar sin 

ovannämnda ståndpunkt om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas och ser 

samtidigt fram emot rådets antagande av direktivet. 

33. Europaparlamentet påpekar att svårigheter att få tillgång till finansiering fortfarande är ett 

av de största bekymren för små och medelstora företag. Parlamentet är särskilt oroat över 

att sunda företag inte kan få den finansiering de planerar för. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att snabbt genomföra åtgärder och anta lagstiftning 

för att underlätta finansieringen för små och medelstora företag, vilket har föreslagits i 

EU:s åtgärdsplan för att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering. 

Parlamentet understryker att tillväxten på lokal nivå ofta upprätthålls av små och 

medelstora företag och sociala företag, och att man genom finansiering inom ramen för 

sammanhållningspolitiken som tillhandahålls med utgångspunkt i ett starkt flernivåstyre 

kan se till att små och medelstora företag och sociala företag når sin fulla potential och 

fortsätter att ge ett värdefullt bidrag till EU:s konkurrenskraft. 

34. Europaparlamentet understryker behovet av en omfattande översyn av den ekonomiska 

effekten av EU:s finansiella bestämmelser för att se till att genomförandet är 

proportionerligt och inte hindrar investeringar. 

35. Europaparlamentet välkomnar programmet för företagens konkurrenskraft och små och 

medelstora företag (COSME) som föreslagits av kommissionen för perioden 2014–2020 

för att uppmuntra en företagarkultur och främja etablering av små och medelstora företag 

i främst nya sektorer, till exempel tjänster inom sociala medier, grön ekonomi och turism. 

36. Europaparlamentet efterlyser en ny och effektiv konkurslagstiftning, inbegripet verktyg 

för tidig varning, för att uppmuntra en politik för en andra chans som främjar företagande 

och omstart av företag med tanke på att en andra chans inte erkänns på ett lämpligt sätt i 

de nationella lagstiftningarna. Parlamentet betonar vikten av att öka nätverksbyggandet 

bland entreprenörer och företagare som startar om i syfte att främja en andra chans 

liksom behovet av att hantera finansieringssvårigheter vid en omstart. 

37. Europaparlamentet uppmanar EU att fullt ut utnyttja de investeringsmöjligheter i och 

utanför EU som uppstår genom den europeiska grannskapspolitiken och makroregionala 

strategier. 



38. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inbegripa samtliga relevanta indikatorer 

för att mäta makroekonomiska obalanser och deras effekter för EU:s regioner på 

resultattavlan. 

39. Europaparlamentet erinrar om att det är viktigt att ytterligare utveckla partnerskap på 

miljöområdet, vilket drar till sig allt större intresse från investerare, och samtidigt ta 

hänsyn till EU:s tillgångar och kapacitet. 

40. Europaparlamentet välkomnar att antalet företag som övervägde att investera i EU ökade 

med 5 procent 2011. Parlamentet beklagar dock att det genomsnittliga antalet 

arbetstillfällen som skapades genom varje investeringsprojekt ligger kvar på samma nivå. 

41. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillämpa 

EU:s handlingsplan för e-förvaltning, genom vilken de kan tillhandahålla 

e-förvaltningstjänster, även för företag, effektivare och till lägre kostnader, både på lokal 

och internationell nivå. 

42. Europaparlamentet insisterar på att EU och dess medlemsstater, för att attrahera 

ytterligare investeringar, måste 

a) dra fördel av EU:s historiska kulturarv genom att främja kulturindustrierna, idrott 

och turism som växande och attraktiva marknader, 

b) främja den transatlantiska ekonomin som vår nuvarande främsta partner vad avser 

utländska direktinvesteringar och handel, genom att bättre utnyttja flödet av 

kvalificerade arbetstagare mellan de två kontinenterna och bygga på möjligheterna 

att stärka innovationsekonomin, 

43. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till ett program med fokus på 

näringslivets och de små och medelstora företagens konkurrenskraft. Parlamentet 

välkomnar de senaste ökningarna i risk- och affärsängelkapital i många medlemsstater, 

men upprepar att EU ytterligare bör förenkla bestämmelserna och tillgången till 

finansiering för små och medelstora företag och andra ekonomiska aktörer, genom att 

främja effektiva system för riskkapital och affärsängelkapital i hela EU och genom att 

stärka betydelsen av investeringar i eget kapital utanför eller via börsen när det gäller att 

finansiera företags långsiktiga tillväxt. Kommissionen uppmanas att mer aktivt samarbeta 

med internationella finansinstitut för att skapa innovativa mekanismer för finansiering av 

små och medelstora företag. 

44. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att främja standarder som hjälper till att 

utveckla innovationer i nya varor och tjänster, att fullborda den inre marknaden, att 

attrahera investeringar till EU och att harmonisera europeiska standarder med 

internationella standarder. 

45. Med tanke på Europeiska investeringsbankens kompetenta personal och bankens 

erfarenhet av finansiering av viktig infrastruktur upprepar Europaparlamentet sitt förslag 

att kommissionen i samarbete med EIB ska inleda en strategisk analys av 

investeringsfinansieringen och då beakta alla tänkbara alternativ: subventioner, 

frigörande av medlemsstaternas tecknade andelar i EIB:s kapital, inbetalning från 

medlemsstaterna i EIB:s kapital, lån, innovativa instrument, finansieringslösningar 

anpassade till långsiktiga projekt som inte är lönsamma direkt, utarbetande av 



garantisystem, införande av ett investeringsavsnitt i EU:s budget, finansiella konsortier 

med europeiska, nationella och lokala myndigheter och offentlig-privata partnerskap. 

46. Europaparlamentet välkomnar de symboliska Europa 2020-initiativen ”En integrerad 

industripolitik för en globaliserad tid”, ”En innovationsunion” och ”Ett resurseffektivt 

Europa”, och noterar att Europa 2020-strategin kommer att bidra till att göra det 

attraktivare att investera i EU, skapa arbetstillfällen i unionen och bevara dess 

konkurrenskraft internationellt. 

47. Europaparlamentet framhåller att EU:s sammanhållningspolitik, med den nuvarande låga 

tillväxten och höga arbetslösheten, i hög grad bidrar till den europeiska ekonomin samt 

till europeisk forskning och innovation. Sammanhållningspolitiken utgör den största 

utgiftsposten i EU:s budget för investeringar inom realekonomin och stärker ekonomisk, 

social och territoriell sammanhållning genom att minska de regionala skillnaderna och 

genomföra en unionsstrategi för smart och hållbar tillväxt för alla som ger en betydande 

hävstångseffekt åt offentliga och privata investeringar på EU-nivå samt på nationell, 

regional och lokal nivå. 

48. Europaparlamentet understryker att en diskriminerande strategi gentemot stora företag 

skulle kunna skada innovationen och minska konkurrenskraften för andra EU-företag, 

särskilt små och medelstora företag, och utesluta dem från att ingå viktiga globala 

partnerskap inom ramen för innovationssamarbete samt minska deras tillgång till 

avancerad teknik. 

49. Europaparlamentet stöder den ekonomiska principen om en lokalt/regionalt baserad 

utvecklingspolitik med rötter i grundtanken att intresset för de mindre utvecklade 

regionerna i EU troligen skulle öka om de kan erbjuda konkurrenskraftiga komparativa 

fördelar (lämplig infrastruktur, kvalificerade mänskliga resurser osv.) samt starka 

incitament. I detta sammanhang uppmanar parlamentet kommissionen att stödja 

medlemsstaterna och regionerna i fullföljandet av de egna strategierna för 

investeringsincitament, framför allt när det gäller långsiktiga investeringar med tonvikt 

på infrastrukturprojekt, inte minst på gränsöverskridande nivå. Parlamentet beklagar att 

mindre utvecklade regioner i EU i allt högre grad förlorar i attraktionskraft till fördel för 

tredjeländer. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att utarbeta brådskande 

åtgärder i syfte att bevara de nuvarande investeringarna och locka till sig nya. 

50. Europaparlamentet betonar att EU har en enorm styrka i sina städer och att stora urbana 

infrastrukturprojekt samt innovativa företagsparker utgör den största dragningskraften för 

investeringar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra omfattande investeringar i 

infrastruktur, ny teknik och forskning och utveckling, inklusive i multimodala 

transportsystem, för att förbättra livsmiljön i och konkurrenskraften för Europas städer, 

genom att utgå från städernas traditionella starka sidor samtidigt som man ser till att 

dessa investeringar inte görs på bekostnad av en verklig territoriell sammanhållning och 

balanserad landsbygdsutveckling. 

51. Europaparlamentet betonar att man inte bara ska sprida och genomföra forskning och 

utbildning utan även investera i den på lokal nivå. Därför bör man till fullo utnyttja de 

mänskliga resurserna, dvs. forskare och akademiska stiftelser på lokal nivå, för att locka 

både inhemska och direkta utländska investeringar. I detta sammanhang är det också 

viktigt att notera människors rörlighet: lärare, forskare och studenter. 



52. Europaparlamentet anser att underutvecklade regioner bör kunna fortsätta att utnyttja 

betydande EU-finansiering för att ge investerare andra lokala konkurrensfördelar utöver 

lägre arbetskostnader. 

53. Europaparlamentet understryker behovet av att stödja infrastrukturen för att stärka den 

regionala sammanhållningen och regionernas konkurrenskraft. Mot denna bakgrund 

betonar parlamentet betydelsen av de transeuropeiska näten och användningen av 

kompletterande finansiella instrument som projektobligationer och partnerskap mellan 

den offentliga och privata sektorn. 

54. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen och medlemsstaternas parlament. 

 

 


