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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at det europæiske semester styrker økonomisk samordning mellem 
medlemsstaterne gennem det fællesskabsretlige samarbejde og dermed sikrer bedre 
økonomisk styring, hvilket udgør en merværdi for Europa;

2. glæder sig over, at det europæiske semester er blevet institutionaliseret gennem forordning 
(EU) nr. 1175/2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af 
overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske 
politikker;

3. er ikke desto mindre af den opfattelse, at legitimiteten, gennemsigtigheden og 
effektiviteten af det europæiske semester bør forbedres;

4. anser det for afgørende at styrke semestrets legitimitet og fjerne de resterende retlige 
tvetydigheder, der ellers kan give anledning til institutionelle konflikter i fremtiden, 
herunder sammenlægning af og overlap mellem kompetencer og ansvarsområder samt 
manglen på klarhed og den øgede kompleksitet i EU's institutionelle rammer;

5. beklager, at parlamentarisk kontrol kun spiller en mindre rolle i processen, og 
understreger, at det europæiske semester på ingen måde må bringe Europa-Parlamentets 
og de nationale parlamenters beføjelse i fare;

6. konstaterer med bekymring, at Europa-Parlamentet konstant har været marginaliseret i de 
vigtigste økonomiske beslutninger, der er blevet truffet som følge af krisen, og mener, at 
det skal inddrages for at øge legitimiteten af beslutninger, som berører alle borgere;

7. mener, at Europa-Parlamentet er det rette forum for økonomisk dialog og samarbejde 
mellem de nationale parlamenter og EU-institutionerne;

8. gentager, at bestemmelserne om den økonomiske dialog og den nye 
koordineringsmekanisme indarbejdet i forordning (EF) nr. 1466/97, bør håndhæves fuldt 
ud, og at det europæiske semester bør være underlagt fuld demokratisk kontrol i alle faser;

9. er af den opfattelse, at den økonomiske dialog bør udvides efter modellen for den 
monetære dialog med ECB til at omfatte regelmæssige drøftelser mellem Europa-
Parlamentet, Kommissionen og ECOFIN-formanden om udarbejdelse af og opfølgning på 
den årlige vækstundersøgelse og de landespecifikke henstillinger;

10. minder om, at åbenhed og aktindsigt bør være centrale elementer i processen med henblik 
på at sikre demokratisk legitimitet, og at det europæiske semester og den økonomiske 
dialog bør betragtes som en del af EU's institutionelle rammer og skal fremme det 
fællesskabsretlige samarbejde ved at involvere EU-institutionerne på alle stadier;

11. minder om Herman Van Rompuys rapport til Rådsmøde den 28. og 29. juni 2012 med 
titlen "Hen imod en egentlig Økonomisk og Monetær Union", som efterlyser en mere 
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retsgyldig ramme for politisk koordinering inden for rammerne af det europæiske 
semester;

12. mener, at det er afgørende at have et tæt samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de 
nationale parlamenter i henhold til artikel 9 i protokol nr. 1, for at give semesterprocessen 
den nødvendige demokratiske legitimitet og det nødvendige nationale ejerskab; opfordrer 
til en styrkelse af dialogen mellem aktører på europæisk og nationalt plan under 
hensyntagen til arbejdsdelingen mellem dem;

13. mener, at det – ud over at sikre et samarbejde mellem parlamenterne – også er nødvendigt 
at gøre en større indsats for at kommunikere med borgerne og aktivt inddrage dem i 
processen;

14. mener, at de nationale parlamenter bør spille en mere aktiv rolle i processen med henblik 
på at reducere bekymringer vedrørende legitimitet, og foreslår, at medlemsstaterne 
tilpasser deres interne procedurer, således at de nationale parlamenter kan inddrages i 
diskussionen af deres landes finanspolitiske planer og reformplaner, inden de forelægges 
for EU; 

15. opfordrer til større inddragelse af og mere aktiv deltagelse fra Europa-Parlamentet i 
processen, og mener på grundlag af artikel 121, stk. 5, i TEUF, at Kommissionen og 
Rådet bør være ansvarlig over for Parlamentet for de landespecifikke henstillinger, der 
vedtages;

16. opfordrer indtrængende Kommissionen til at give en ordentlig begrundelse for sine 
politiske henstillinger og differentiere og prioritere de politiske tiltag på tværs af landene 
for at vejlede Rådet om, hvilke lande, det bør være særligt opmærksom på;

17. mener, at det er vigtigt, at Rådet fortsætter med at begrunde eventuelle afvigelser fra 
Kommissionens anbefalinger på Rådets foranledning for at bevare troværdigheden af den 
årlige vækstundersøgelse, som Kommissionens henstillinger er baseret på, samt 
gennemsigtigheden i det europæiske semester;

18. minder om, at samordning af økonomisk politik under det europæiske semester bør 
baseres på artikel 5 i TEUF, og at de prioriteringer, der fastsættes af semestret fuldt ud bør 
respektere de mål og krav, der er fastsat i artikel 3, stk. 3 TEU og i andre 
traktatbestemmelser, navnlig med hensyn til artikel 121 i TEUF (overordnede 
retningslinjer for økonomisk politik), artikel 126 i TEUF (uforholdsmæssigt store 
offentlige underskud) og artikel 148 i TEUF (beskæftigelsespolitik);

19. minder om, at Europa-Parlamentet bør anerkendes som det hensigtsmæssige europæiske 
demokratiske forum til at tilvejebringe en samlet evaluering ved afslutningen af det 
europæiske semester; mener, at repræsentanter for EU-institutionerne og de økonomiske 
organer, der er involveret i processen, som tegn på denne erkendelse bør forelægge 
oplysninger for medlemmerne af Europa-Parlamentet, når de anmodes om at gøre dette;

20. mener, at Europa-Parlamentet bør tilpasse sin organisatoriske struktur til det nyligt 
indførte europæiske semester gennem foranstaltninger såsom oprettelsen af et ad 
hoc/midlertidigt udvalg eller en arbejds- eller styregruppe for den årlige overvågning af 
det europæiske semester.
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