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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet anser att erkännandet av Europeiska centralbanken (ECB) som 
EU-institution, vilket inte påverkar dess oberoende när det gäller att genomföra 
penningpolitiken, förstärker parlamentets ansvar, och framför allt utskottet för ekonomi 
och valutafrågors ansvar, som en institution till vilken ECB redovisar sina 
penningpolitiska beslut. Samtidigt anser parlamentet att dess medverkan vid utnämningen
av ledamöter till ECB:s direktion bör öka. Parlamentet anser att ECB:s uppgift att 
bekämpa angrepp mot Europeiska unionens finansiella intressen bör leda till ett nära 
samarbete mellan parlamentets utskott. 

2. Europaparlamentet välkomnar den nya rådgivande roll man kommer att få enligt 
artikel 40.2 i ECB-stadgan när det gäller  att ändra sammansättningen av ECB:s råd.

3. Europaparlamentet noterar det officiella erkännandet av eurogruppen och dess avgörande 
roll i den ekonomiska politiken inom euroområdet. Följaktligen anser parlamentet att det 
är nödvändigt att utveckla det informationsutbyte som inleddes av utskottet för ekonomi 
och valutafrågor. Eurogruppen och kommissionen uppmanas att redogöra för de 
förändringar som denna utveckling kommer att medföra i fråga om medel och analyser. 
Budgetmyndigheten bör utreda vilka budgetkonsekvenser som erkännandet av 
eurogruppen kommer att få.

4. Europaparlamentet anser att inrättandet av en rättslig grund, som gör det möjligt att anta 
de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken i euroområdet i enlighet med 
artikel 136 i det framtida fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och de åtgärder 
som förstärker samordningen och övervakningen av medlemsstaternas budgetdisciplin, 
måste leda till att kommissionen snarast utnyttjar denna nya grund för att ta ett initiativ 
som gör parlamentet fullt delaktigt i utformningen och genomförandet av detta förfarande.

5. Europaparlamentet anser att möjligheten att upprätta gemensamma ståndpunkter samt att 
skapa enad representation för euroområdet inom internationella finansiella organ bör
förverkligas snarast möjligt och bör också leda till att de ledamöter i utskottet för ekonomi 
och valutafrågor som är medborgare i medlemsstater vilka är företrädda i eurogruppen,
kan ingå i denna representation.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till förordning för 
att Europaparlamentet och rådet ska kunna fastställa formerna för det multilaterala 
övervakningsförfarandet i enlighet med artikel 121.6 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

7. Europaparlamentet noterar, å ena sidan, den förstärkta roll som kommissionen ges enligt 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, vilken direkt kommer att kunna avge 
yttranden till medlemsstater i händelse av att dessa inte följer de allmänna riktlinjerna för 
den ekonomiska politiken eller om det föreligger risk för att den ekonomiska och 
monetära unionen inte fungerar väl till följd av deras beteende, och, å andra sidan,
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införandet av det ordinarie lagstiftningsförfarandet för antagandet av 
detaljbestämmelserna för det multilaterala övervakningsförfarandet, vilket bör leda till en
förstärkt ekonomisk samordning.

8. Europaparlamentet gläder sig över ändringarna av artikel 16 i EG-fördraget, som kommer 
att bli artikel 14 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse, särskilt den rättsliga grund som gör det möjligt att fastställa de 
principer och villkor enligt vilka dessa tjänster ska tillhandahållas, liksom antagandet av 
ett protokoll om tjänster av allmänt intresse. Parlamentet välkomnar också införandet av 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet, vilket gör det möjligt för parlamentet och rådet att 
fastställa principer och villkor för tillhandahållandet av dessa tjänster.

9. Europaparlamentet gläder sig över den ökande roll som nationella parlament får 
i kontrollen av subsidiaritetsprincipen inom det ordinarie lagstiftningsförfarandet. I 
avsaknad av ett särskilt samråd med de nationella parlamenten förpliktar sig dock 
parlamentet att årligen låta dessa ta del av sina egna överläggningar om de allmänna 
riktlinjerna för den ekonomiska politiken.

10. Europaparlamentet konstaterar att de delegerade akter som anges i artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt är anpassade till den finansiella lagstiftningen. 
Parlamentet välkomnar att omfattningen och varaktigheten av delegeringen av 
befogenheter till kommissionen är tydligare definierade. Parlamentet uppmärksammar 
dock på Lamfalussyförfarandets särdrag, inte minst när det gäller 
informationsöverföringen mellan institutionerna och insynen i kommissionens 
lagstiftningsarbete, och nödvändigheten av att åtminstone bevara dessa särdrag eller att 
ytterligare utveckla dem för att skapa större insyn, bättre samarbete mellan institutionerna 
och bättre övervakning inom EU.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att redogöra för sin tilltänkta tolkning av 
förklaringen till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, vilken 
handlar om samråd med experter inom området för finansiella tjänster, och hur man avser 
att tillämpa denna tolkning utöver ordalydelsen i bestämmelserna som hänför sig till
delegerade akter i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i den mån det är möjligt tillämpa 
artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för att främja användningen 
av reglering inom området för finansiella tjänster.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål tillämpa den nya 
artikel 197 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för att införa åtgärder för
administrativt samarbete på skatteområdet och när det gäller övervakningen av marknaden 
för finansiella tjänster.

14. Europaparlamentet uppmanar rådet att i samarbete med parlamentet överväga hur 
bestämmelserna i artikel 127.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska 
användas, vilka ger rådet möjlighet att tilldela ECB särskilda uppgifter "i samband med 
tillsynen över kreditinstitut och andra finansinstitut med undantag av försäkringsföretag".
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15. Europaparlamentet uttrycker oro över tillägget till artikel 57 i EG-fördraget, som kommer 
att bli artikel 64 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, av ett förfarande där 
det krävs ett enhälligt beslut av medlemsstaterna för att införa restriktioner för den fria 
rörligheten för kapital till och från tredjeländer om restriktionerna motverkar 
avregleringen av marknaden. Parlamentet anser att detta nya villkor i praktiken förhindrar 
EU-initiativ på området för de finansiella marknaderna, vilka kan visa sig vara av 
avgörande betydelse för att upprätthålla den finansiella stabiliteten i Europa.
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