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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 136 

jämförd med artikel 121.2, 

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

16 november 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av 

övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den 

ekonomiska politiken1, 

– med beaktande av rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på 

medlemsstaternas budgetramverk2, 

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

16 november 2011 om verkställighetsåtgärder för att korrigera alltför stora 

makroekonomiska obalanser i euroområdet3, 

– med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1177/2011 av den 8 november 2011 om 

ändring av förordning (EG) nr 1467/97 om påskyndande och förtydligande av 

tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott4, 

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

16 november 2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser5, 

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

16 november 2011 om effektiv övervakning av de offentliga finanserna i euroområdet6, 

– med beaktande av sin resolution av den 5 februari 2013 om att förbättra små och 

medelstora företags tillgång till finansiering7, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 december 2012 En 

handlingsplan för att stärka kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande 

(COM(2012)0722), 
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 473/2013 av den 

21 maj 2013 om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast 

till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i 

medlemsstater i euroområdet1, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 472/2013 av den 

21 maj 2013 om förstärkning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av 

de offentliga finanserna i medlemsstater i euroområdet som har, eller hotas av, allvarliga 

problem i fråga om sin finansiella stabilitet2, 

– med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 om den europeiska 

planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av 

2013 års prioriteringar3, 

– med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 13 november 2013 Årlig 

tillväxtöversikt för 2014 (COM(2013)0800), 

– med beaktande av sin resolution av den 21 maj 2013 om bekämpning av skattebedrägeri, 

skatteundandragande och skatteparadis4, 

– med beaktande av sin resolution av den 12 december 2013 om uppmaningen till 

ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU5, 

– med beaktande av sin resolution av den 12 december 2013 om förberedelse inför 

Europeiska rådets möte (den 19-20 december 2013)6, 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, 

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

från budgetutskottet (A7-0084/2014), och av följande skäl: 

A. Kommissionens prognoser från förra hösten visar att den reala BNP-tillväxten i 

euroområdet långsamt återhämtar sig och förväntas nå 1,1 procent under 2014, 

arbetslösheten förväntas minska och inflationen stannar kvar på en nivå under 2 procent. 

B. På tillväxtmarknaderna håller tillväxten på att stagnera, samtidigt som den är stark i 

Förenta staterna och positiv i Japan. 

C. Den 20–22 januari 2014 höll parlamentet ett högnivåmöte med ledamöter av nationella 

parlament (i samband med europeiska parlamentsveckan) för att diskutera den årliga 

tillväxtöversikten för 2014, liksom mål inom den allmänna ekonomiska politiken för 

tillväxt och sysselsättning, i syfte att ta större hänsyn till effektiviteten hos de politiska 

åtgärderna och till potentiella spridningseffekter i EU. 
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D. Kommissionen medger att de flesta målen inom Europa 2020-strategin inte kommer att 

uppfyllas ens i det mest optimistiska scenariot. 

E. Europaparlamentet har välkomnat införandet av ett instrument för konvergens och 

konkurrenskraft, som ett led i förstärkningen av styrningsramen. 

1. Europaparlamentet konstaterar att en ekonomisk återhämtning pågår i EU, men den är 

fortfarande bräcklig. Parlamentet understryker att en tillväxtvänlig konsolidering av de 

offentliga finanserna behövs och insatserna måste fortsätta för att säkra efterlevnad av 

den befintliga ramen för ekonomisk styrning, å ena sidan, och skapa mer hållbar tillväxt 

och sysselsättning på medellång och lång sikt, å andra sidan. 

2. Europaparlamentet välkomnar erkännandet av behovet av en tillväxtvänlig konsolidering 

av de offentliga finanserna. Parlamentet uppmanar kommissionen att överföra denna 

prioritering till konkreta rekommendationer till medlemsstaterna och EU som helhet, 

inklusive till de medlemsstater som omfattas av ekonomiska anpassningsprogram, så att 

de inte bara behandlar frågan om en konsolidering av de offentliga finanserna, utan också 

strukturreformer som leder till en faktisk, hållbar och socialt välbalanserad tillväxt, 

sysselsättning, ökad konkurrens och stärkt konvergens. 

3. Europaparlamentet noterar att de ökade räntedifferenserna på statspapper har lett till en 

betydande minskning av manöverutrymmet för finanspolitiken i ett antal medlemsstater. 

Parlamentet konstaterar att Europeiska centralbankens (ECB) penningpolitiska strategi 

har bidragit till att minska räntedifferenserna på statspapper. Parlamentet konstaterar att 

ECB genom framåtriktad vägledning kommer att upprätthålla denna strategi på kort och 

medellång sikt, och kommer på detta sätt att bidra till en starkare tillväxt. 

4. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen övervakar målen i Europa 2020-

strategin på nationell och europeisk nivå i de landspecifika rekommendationerna och 

håller därför ett vaksamt öga på de mål som ställts för sysselsättning, forskning och 

utveckling, utbildning, fattigdom, förnybar energi och utsläppsminskning. 

5. Europaparlamentet anser att EU-ekonomin som helhet behöver stimulera sin 

kostnadsrelaterade och icke-kostnadsrelaterade konkurrenskraft i den globala ekonomin, i 

synnerhet genom att stärka konkurrensen på varu- och tjänstemarknaderna för att främja 

produktivitet, resurseffektivitet och lägre priser och genom att anpassa arbetskostnaderna 

till produktiviteten och se till att interna makroekonomiska obalanser minskar.  

6. Europaparlamentet inser att ambitiösa strukturreformer har genomförts av de 

medlemsstater som upplevt allvarliga svårigheter. Parlamentet uppmuntrar 

medlemsstaterna att fortsätta sina insatser i detta hänseende. Parlamentet påpekar att det 

krävs fortsatta beslutsamma insatser i samband med strukturreformerna, och att dessa 

behöver övervakas för att reformernas effektivitet ska garanteras och för att man ska 

kunna bygga vidare på de framsteg som har gjorts. Parlamentet uppmuntrar till att anta 

och genomföra program för strukturreformer som främjar konvergens och konkurrens på 

nationell och europeisk nivå och bidrar till ökad hållbar tillväxt och främjar 

sysselsättning. Parlamentet understryker betydelsen av ett snabbt och effektivt 

genomförande av program och system för att bekämpa arbetslösheten, i synnerhet bland 

unga. 



 

 

7. Europaparlamentet understryker vikten av att inleda eller fortsätta processen med 

konsekventa och hållbara strukturreformer för ökad stabilitet på medellång och lång sikt. 

Parlamentet betonar att EU inte kan konkurrera med endast allmänna kostnader eller 

arbetskostnader, utan måste investera mer i forskning, innovation och utveckling, 

utbildning och kompetens samt resurseffektivitet, både på nationell och på europeisk 

nivå. 

8. Europaparlamentet upprepar sin begäran om en rättsakt om ”konvergensriktlinjer”, som 

bör antas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet och i vilken det för en angiven 

period bör fastställas ett mycket begränsat antal mål för de mest brådskande 

reformåtgärderna, samt sin begäran om att medlemsstaterna ska se till att de nationella 

reformprogrammen upprättas på grundval av ovannämnda konvergensriktlinjer och 

kontrolleras av kommissionen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att åta sig att 

genomföra sina nationella reformprogram fullt ut. Parlamentet föreslår att 

medlemsstaterna på denna grundval skulle kunna ingå ett ”konvergenspartnerskap” med 

EU:s institutioner, med möjlighet till villkorad finansiering av reformåtgärder. 

Parlamentet upprepar att ett sådant ökat ekonomiskt samarbete bör gå hand i hand med en 

incitamentbaserad finansiell mekanism. Parlamentet anser att andra möjliga typer av 

finansiering eller instrument, t.ex. en solidaritetsmekanism, måste vara en fast 

beståndsdel av EU:s budget, men ligga utanför den överenskomna fleråriga budgetramen. 

9. Europaparlamentet är oroat över den totala privata och offentliga skuldsättningsgraden 

bland medlemsstaterna i euroområdet. Parlamentet påpekar att EU måste vidta åtgärder 

bortom en tillväxtmodell som baseras på en alltför hög skulduppbyggnad och 

resursförbrukning. 

10. Europaparlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att vid utformningen av ekonomisk 

politik och reformer fästa särskild uppmärksamhet vid vilka följder detta får för de yngre 

generationerna av européer och framtida generationer, så att inte unga människor redan 

från början berövas möjligheter. Parlamentet betonar att det krävs ytterligare insatser i 

kampen mot de långsiktiga följderna av arbetslösheten, och i synnerhet av arbetslösheten 

bland unga. 

11. Europaparlamentet ger erkännande åt de medlemsstatsmyndigheter som med framgång 

genomfört makroekonomiska anpassningsprogram eller program för finanssektorerna. 

12. Europaparlamentet påpekar att en kombination av solidaritet och villkor, starkt 

egenansvar och ett engagemang till förmån för reformer är nödvändiga förutsättningar för 

att program för ekonomiskt stöd ska ge resultat. Parlamentet uppmanar emellertid 

kommissionen och medlemsstaterna att införliva ekonomiskt stöd och det tillfälliga 

trojkasystemet i en förbättrad rättslig struktur som är förenlig med EU:s ram för 

ekonomisk styrning och unionslagstiftningen, för att på detta sätt garantera demokratisk 

ansvarsskyldighet.   

13. Europaparlamentet understryker att den ekonomiska och monetära unionen (EMU) är 

långt ifrån fullbordad och påminner kommissionen om dess skyldigheter och åtaganden 

att stärka tillväxten, den ekonomiska konvergensen och konkurrenskraften inom EU. 

Parlamentet anser att detta bäst kan uppnås om kommissionen till slut lade fram förslag 

till ett fullbordande av EMU, i linje med samtliga förslag i kommissionens plan för en 

djupgående och verklig ekonomisk och monetär union. Parlamentet noterar att 

fullbordandet av EMU bör baseras på gemenskapsmetoden. 



 

 

14. Europaparlamentet ger ett erkännande åt hur den ekonomiska krisen har hanterats genom 

den nya och reviderade budgetförordningen. Parlamentet noterar att slutförandet av 

bankunionens tre pelare och genomförandet av de nya bestämmelserna om kapitalkrav 

för bankerna bidrar till att återskapa förtroendet för den europeiska banksektorns 

motståndskraft. 

15. Europaparlamentet välkomnar kommissionens uttalande om att den viktigaste 

prioriteringen enligt den årliga tillväxtöversikten för 2014 är att skapa hållbar och smart 

tillväxt för alla och en konkurrenskraft som genererar ytterligare arbetstillfällen. 

16. Europaparlamentet håller med kommissionen om att medlemsstaterna måste fortsätta att 

eftersträva en tillväxtvänlig konsolidering av de offentliga finanserna. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att förenkla skattesystemen, sänka skatterna och 

socialförsäkringsavgifterna, i synnerhet för låg- och medelinkomsttagare, och flytta över 

skatten från arbete till konsumtion och miljöskadliga verksamheter i syfte att stimulera 

tillväxt, privata investeringar och skapande av arbetstillfällen, effektivisera 

konsolideringsinsatserna och öka investeringarna i utbildning, forskning och utveckling 

och en aktiv arbetsmarknadspolitik. 

17. Europaparlamentet uppmuntrar de medlemsstater som omfattas av ett 

anpassningsprogram att fortsätta att genomföra eller genomföra tillväxtvänliga och 

hållbara strukturreformer, och samtidigt öka insatserna för att uppfylla Europa 2020-

strategins mål. Parlamentet uttrycker oro över bristen på egenansvar i samband med 

specifika reformer i de medlemsstater som uppvisar alltför stora budget- eller 

bytesbalansunderskott. Parlamentet anser att principen om förhandstilldelning och 

omedelbar utbetalning ska gälla alla medel för perioden 2014–2020 som är avsedda att 

uppmuntra den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och strategiska investeringar, 

särskilt sysselsättningsinitiativet för unga. 

18. Europaparlamentet betonar vikten av granskning och genomförande av de landspecifika 

rekommendationerna, multilateral övervakning, utbyte av erfarenheter och bästa praxis 

samt inbördes utvärderingar som ett verktyg för att stimulera debatt och kollegialt tryck 

för att på så sätt staka ut vägen och bidra till att skapa den drivkraft och acceptans för 

reformerna som krävs. 

19. Europaparlamentet påpekar än en gång att en brist på ambitiösa reformer för att öka de 

europeiska ekonomiernas konkurrenskraft och garantera att de sociala trygghetssystemen 

liksom hälso- och sjukvårdssystem är hållbara kommer att skapa en alltför stor börda för 

framtida generationer. Europaparlamentet påpekar även att det är viktigt att åtgärda 

situationer med alltför stora underskott och obalans i bytesbalansen. 

20. Europaparlamentet påpekar återigen att stater och finansinstitut uppvisar en ihållande 

sårbarhet i en miljö med låg tillväxt. 

21. Europaparlamentet betonar att strukturreformer behöver kompletteras med långsiktiga 

investeringar i utbildning, forskning, innovation och hållbar energi. Parlamentet anser att 

offentlig-privata partnerskap också kan betraktas som ett verktyg för att främja 

investeringar och åstadkomma smart och hållbar tillväxt genom en komplettering av 

offentliga investeringsprogram. 



 

 

22. Parlamentet efterlyser kraftfullare och mer konsekventa åtgärder utifrån kommissionens 

omfattande handlingsplan för att stärka kampen mot skatteundandragande. Parlamentet 

anmodar kommissionen att införliva tydliga och mätbara mål i Europa 2020-strategin. 

23. Europaparlamentet betonar att tillgång till finansiering, i synnerhet för små och 

medelstora företag, är ett av de största hindren för tillväxt inom EU. Parlamentet anser att 

fler alternativ till bankfinansiering behövs genom att förbättra den effektiva fördelningen 

av kapital via kapitalmarknaderna, stimulera långsiktiga investeringar och fullt ut utnyttja 

EU:s nya, innovativa finansiella instrument som har utformats för att hjälpa små och 

medelstora företag att få tillgång till kapitalmarknaderna. Parlamentet anser att 

fullbordandet av bankunionen bör förbättra tillgången till finansiering och skapa lika 

villkor för små och medelstora företag när det gäller tillgång till finansiering. Parlamentet 

understryker behovet av att ytterligare minska den byråkratiska bördan för små och 

medelstora företag och att fortsätta ta hänsyn till proportionalitetsprincipen vid 

utvecklingen av regelverk. Parlamentet anser att Europeiska investeringsbanken (EIB) 

kan spela en ännu aktivare roll för realekonomins tillgång till finansiering, och anser att 

de förslag om finansiering från EIB som lagts fram vid de senaste rådsmötena, särskilt 

förslagen avseende finansiering av små och medelstora företag, kan och bör vara mer 

ambitiösa.  

24. Europaparlamentet upprepar vikten av att fullborda den inre marknaden för tillväxt i EU. 

Parlamentet anser att medlemsstaterna och kommissionen inte uppfyller sina åtaganden 

att fullborda den inre marknaden. 

25. Europaparlamentet understryker att avsaknaden av en välfungerande inre arbetsmarknad 

och en hållbar strategi för invandring hämmar tillväxten inom EU. Parlamentet 

understryker de makroekonomiska fördelarna för medlemsstaterna av att modernisera sin 

arbetsmarknad, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att överväga särskilda 

åtgärder för att främja en framgångsrik gemensam arbetsmarknad som baseras på 

arbetstagarnas fria rörlighet, faktiska lika villkor och principen om social konvergens 

uppåt, liksom på en modern, ändamålsenlig och inkluderande invandringspolitik på både 

nationell och europeisk nivå. 

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förklara för parlamentet de särskilda 

åtgärder som den avser vidta för att främja och uppfylla sina mål om ökad hållbar tillväxt 

och stärkt konkurrenskraft. 

27. Europaparlamentet anser att den årliga tillväxtöversikten överlag inte är tillräckligt 

detaljerad och att den inte tillhandahåller verktyg för att uppnå målen. 

28. Europaparlamentet tar del av rapporten om varningsmekanismen. Parlamentet noterar den 

stegvisa minskningen av de interna obalanserna i EU:s ekonomi. Parlamentet påminner 

också om de externa obalanserna, inklusive de stora externa överskotten och minskningen 

av exportmarknadsandelar i majoriteten av medlemsstaterna.  

29. Europaparlamentet påpekar att syftet med förfarandet vid makroekonomiska obalanser är 

att undvika negativ spridning av effekterna av dåligt utformad nationell politik till andra 

medlemsstater i euroområdet. Parlamentet är oroat över att kommissionen i sin tolkning 

av resultattavlan inte tar tillräcklig hänsyn till att euroområdet och dess medlemsstater 

består av öppna ekonomier som är beroende av varandra. 



 

 

30. Europaparlamentet noterar kommissionens bedömning att en rad betydelsefulla 

makroekonomiska obalanser håller på att korrigeras. Parlamentet påpekar att 

kommissionen, för att ytterligare stärka EU:s övergripande konkurrenskraft, särskilt 

måste titta på en medlemsstats underskott i förhållande till resten av euroområdet. 

31. Europaparlamentet oroar sig över att de flesta medlemsstater fortfarande förlorar 

marknadsandelar globalt och har en kraftigt negativ finansiell utlandsnettoställning. 

Parlamentet beklagar att andra viktiga inslag som har haft stort inflytande på 

konkurrenskraften, till exempel enhetskapitalkostnader, ännu inte har lagts till som 

indikatorer i resultattavlan för makroekonomiska obalanser, trots att parlamentet har 

begärt detta upprepade gånger. 

32. Europaparlamentet är fortfarande oroat över bristen på framsteg när det gäller att minska 

den alltför höga privata skuldsättningen. Parlamentet påpekar att detta inte endast är ett 

problem för den finansiella stabiliteten utan att det även begränsar 

EU:s tillväxtmöjligheter. 

33. Europaparlamentet påpekar att den nuvarande situationen med ovanligt låga räntor över 

hela avkastningskurvan är ett problem för EU-medborgarnas privata sparande och 

pensioner. 

34. Europaparlamentet noterar kommissionens första bedömning av medlemsstaternas utkast 

till budgetplaner. Parlamentet betonar att bedömningen av utkasten till budgetplaner 

förbättrar den multilaterala övervakningen och granskningen av budgetsituationen i 

medlemsstaterna. 

35. Europaparlamentet är oroat över att endast två medlemsstater nådde sina mål på 

medellång sikt. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att fortsätta och vid behov öka 

sina insatser, med tanke på att en tillväxtvänlig konsolidering behövs i de medlemsstater 

som inte uppfyllt sina mål. 

36. Europaparlamentet betonar att den europeiska planeringsterminen inte på något vis får 

äventyra Europaparlamentets och de nationella parlamentens befogenheter. Parlamentet 

betonar att man bör göra en tydlig åtskillnad mellan EU:s och medlemsstaternas 

befogenheter och att Europaparlamentet bär ansvaret på unionsnivå. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att säkerställa ett korrekt och formellt deltagande för 

parlamentet i alla steg i processen för den europeiska planeringsterminen för att öka den 

demokratiska legitimiteten i de beslut som fattas. 

37. Europaparlamentet betonar behovet av att öka den demokratiska ansvarsskyldigheten 

inför Europaparlamentet och de nationella parlamenten när det gäller viktiga inslag i 

styrningen av euroområdet, såsom Europeiska stabilitetsmekanismen, Eurogruppens 

beslut samt övervakningen och utvärderingen av program för ekonomiskt stöd. 

Parlamentet ber kommissionen att genomföra och offentliggöra en intern 

efterhandsutvärdering av sina rekommendationer och sin delaktighet i trojkan. 

38. Europaparlamentet påminner om att fragmenteringen av finansmarknaderna återspeglas i 

en brist på finansiering och ökade finansieringskostnader, särskilt för små och medelstora 

företag, och att detta är det största problemet för många medlemsstater. Parlamentet anser 

att ECB bör bibehålla sin aktiva roll till förmån för en defragmentering och anser att EIB 



 

 

ytterligare kan främja finansiering av små och medelstora företag, företagande, export 

och innovation, vilka är avgörande faktorer för den ekonomiska återhämtningen. 

EU:s budget 

39. Europaparlamentet konstaterar att den årliga tillväxtöversikten för 2014 avviker endast 

marginellt från 2013 års utgåva. Parlamentet beklagar därför än en gång att det saknas 

nya förslag från kommissionen om den roll som EU-budgeten kan spela när det gäller att 

stimulera tillväxt och skapande av arbetstillfällen i syfte att uppnå målen i Europa 2020-

strategin. 

40. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte har kunnat förse parlamentet med en 

uttömmande rapport om genomförandet av den tillväxt- och sysselsättningspakt som man 

kom överens om i juni 2012. 

41. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla en regelbundet uppdaterad 

resultattavla för genomförandet av de nya programmen så att man kan göra jämförelser 

mellan medlemsstaterna och ge budgetmyndigheten möjlighet att fatta mer välgrundade 

beslut om utgiftsprioriteringar i ljuset av iakttagbara trender. 

42. Europaparlamentet understryker att den låga nivån på betalningsbemyndigandena och det 

låga taket på betalningarna fortfarande är ett svårt problem för EU-budgeten som har en 

särskilt negativ verkan på den ekonomiska återhämtningen, eftersom sena betalningar i 

första hand får negativa effekter för de för direkta stödmottagarna. Parlamentet betonar 

dessutom att denna låga nivå på betalningsbemyndigandena i EU:s budget för 2014 står 

helt i strid med de åtgärder som överenskommits mellan medlagstiftarna om att tillfälligt 

öka EU:s andel av finansieringen av de EU-program som genomförs genom delad 

förvaltning i medlemsstater som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om sin 

finansiella stabilitet. Mot bakgrund av genomförandet påminner parlamentet om att det är 

nödvändigt att säkerställa en ordnad utveckling av betalningarna i syfte att undvika att 

utestående åtaganden överförs till 2015 års budget på ett onormalt sätt, och att i detta 

sammanhang vid behov utnyttja de olika flexibilitetsmekanismerna i förordningen om 

den fleråriga budgetramen. Parlamentet har för avsikt att fortsätta sin omfattande 

övervakning av den övergripande betalningssituationen, särskilt när det gäller det mycket 

stora betalningsbelopp som fortfarande behövs för genomförandet av programmen inom 

den förra fleråriga budgetramen. 

43. Europaparlamentet beklagar än en gång att medlemsstaterna fortfarande betraktar sina 

bidrag till EU-budgeten som en variabel för justering av sina konsolideringsinsatser, 

vilket i sin tur leder till en konstgjord minskning av betalningsvolymen i EU:s budget. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att till fullo ta hänsyn till denna upprepade och 

farliga trend vid bedömningen av medlemsstaternas budgetplaner och att föreslå konkreta 

åtgärder för att vända trenden. 

44. Europaparlamentet påminner om sin åsikt att medlemsstaternas budgetsituation kan 

underlättas genom ett nytt system med egna medel för finansiering av unionens budget 

som kommer att minska de BNI-baserade bidragen och sålunda ge medlemsstaterna 

möjlighet att fullgöra sina konsolideringsinsatser utan att äventyra EU:s finansiering för 

att stödja investeringar i åtgärder för ekonomisk återhämtning och reformåtgärder. 

Parlamentet understryker därför den vikt man fäster vid den nya högnivågruppen om 

egna medel, vars arbete bör leda fram till en verklig reform av EU:s finansiering. 



 

 

45. Europaparlamentet upprepar att ett starkare ekonomiskt samarbete bör gå hand i hand 

med en incitamentbaserad mekanism. Parlamentet anser att andra möjliga typer av 

finansiering eller instrument, t.ex. en solidaritetsmekanism, måste vara en fast 

beståndsdel av EU:s budget, men ligga utanför den överenskomna fleråriga budgetramen. 

o 

o     o 

46. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 

Europeiska rådet, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlamentet och 

Europeiska centralbanken. 

 


