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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy az európai szemeszter megerősíti a tagállamok közötti, a közösségi 
módszer szerinti gazdasági koordinációt, ezáltal garantálva a jobb gazdaságirányítást, ami 
hozzáadott értéket jelent Európa számára;

2. üdvözli, hogy a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a 
gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK tanácsi rendelet 
módosításáról szóló, 2011. november 16-i 1175/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet intézményesítette az európai szemesztert;

3. ennek ellenére véleménye szerint az európai szemeszter legitimitása, átláthatósága és 
hatékonysága még javításra szorul;

4. alapvető fontosságúnak tartja a szemeszter legitimitásának megerősítését és azon 
fennmaradó jogi bizonytalanságok tisztázását, amelyek ennek elmaradása esetén 
intézményi konfliktusokhoz, többek között egymást fedő és megkettőzött hatáskörök és 
feladatkörök kialakulásához, az EU intézményi kerete egyértelműségének hiányához és 
összetettségének fokozódásához vezethetnek a jövőben;

5. sajnálja, hogy a parlamenti ellenőrzés csak kisebb szerepet játszik a folyamatban, és 
hangsúlyozza, hogy az európai szemeszter semmiképpen sem veszélyeztetheti az Európai 
Parlament és a nemzeti parlamentek előjogait;

6. aggodalommal állapítja meg, hogy az Európai Parlamentet állandóan háttérbe szorították a 
válságból eredő főbb gazdasági döntések meghozatala során, és úgy véli, hogy a 
valamennyi polgárt érintő döntések legitimitásának növelése érdekében az Európai 
Parlamentet be kell vonni a döntéshozatalba;

7. véleménye szerint a nemzeti parlamentek és az európai intézmények közötti gazdasági 
párbeszéd és együttműködés megfelelő fóruma az Európai Parlament;

8. ismételten hangsúlyozza, hogy maradéktalanul érvényt kell szerezni az 1466/97/EK 
rendelet gazdasági párbeszédre és új koordinációs mechanizmusra vonatkozó 
rendelkezéseinek, és hogy az európai szemeszternek minden szakaszában teljes 
demokratikus ellenőrzés alatt kell állnia;

9. véleménye szerint a gazdasági párbeszédet az EKB-val folytatott monetáris párbeszéd 
mintájára ki kell terjeszteni, hogy magában foglalja az Európai Parlament, a Bizottság és 
az ECOFIN elnöke között az éves növekedési jelentés és az országspecifikus ajánlások 
előkészítéséről és nyomon követéséről folytatott rendszeres megbeszéléseket;

10. emlékeztet arra, hogy a demokratikus legitimitás, az átláthatóság és az információkhoz 
való hozzáférés biztosításának a folyamat kulcsfontosságú elemeinek kell lenniük, és hogy 
az európai szemesztert és a gazdasági párbeszédet az EU intézményi keretrendszere
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részének kell tekinteni, amelynek elő kell mozdítania az uniós intézményeket minden 
szakaszban bevonó közösségi módszert;

11. emlékeztet Herman Van Rompuynek a Tanács 2012. június 28–29-i ülésére benyújtott, „A 
cél a valódi gazdasági és monetáris Unió” című jelentésére, amely az európai 
szemeszterrel összefüggésben szorgalmazta a szakpolitikai koordináció keretének 
érvényesíthetőbbé tételét;

12. úgy véli, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti, az 1. jegyzőkönyv 
9. cikke szerinti szoros együttműködés alapvető fontosságú annak érdekében, hogy 
kialakuljon a szemeszter folyamata iránti szükséges demokratikus legitimitás és nemzeti 
elkötelezettség; szorgalmazza az európai és a nemzeti szintek közötti párbeszédnek a 
köztük meglévő munkamegosztást tiszteletben tartó megerősítését;

13. úgy véli, hogy a parlamentek közötti együttműködés biztosítása mellett nagyobb 
erőfeszítéseket kell tenni a polgárokkal folytatott párbeszédre is, és aktívan be kell vonni 
őket a folyamatba;

14. véleménye szerint a legitimitást érintő aggályok mérséklése érdekében a nemzeti 
parlamenteknek aktívabb szerepet kell játszaniuk a folyamatban, és javasolja, hogy a 
tagállamok alakítsák át belső eljárásaikat, hogy a nemzeti parlamentek részt vehessenek 
országaik költségvetési és reformterveinek az EU-hoz történő benyújtásukat megelőző 
megvitatásában; 

15. szorgalmazza az Európai Parlament szorosabb bevonását és aktívabb részvételét a 
folyamatban, és úgy véli, hogy az EUMSZ 121. cikkének (5) bekezdése alapján az 
elfogadott országspecifikus ajánlások tekintetében a Bizottságnak és a Tanácsnak 
elszámoltathatónak kell lennie a Parlament felé;

16. sürgeti a Bizottságot, hogy szakpolitikai ajánlásaihoz adjon megfelelő indokolást, és 
differenciálja és rangsorolja a szakpolitikai fellépéseket a tagállamok között annak 
érdekében, hogy iránymutatással szolgáljon a Tanács számára a különös figyelmet igénylő 
országokkal kapcsolatban;

17. úgy véli, hogy a Bizottság ajánlásainak alapjául szolgáló éves növekedési jelentés 
hitelességének megőrzése, valamint az európai szemeszter átláthatósága érdekében fontos, 
hogy a Tanács továbbra is minden esetben indokolja, ha eltér a Bizottság ajánlásaitól;

18. emlékeztet arra, hogy az európai szemeszter keretén belüli gazdaságpolitikai 
koordinációnak az EUMSZ 5. cikkén kell alapulnia, és hogy a szemeszter által 
meghatározott prioritásoknak maradéktalanul tiszteletben kell tartaniuk az EUSZ 3. 
cikkének (3) bekezdésében és egyéb szerződéses rendelkezésekben – különös tekintettel 
az EUMSZ 121. cikkére (átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások), az EUMSZ 126. 
cikkére (túlzott költségvetési hiány), valamint az EUMSZ 148. cikkére 
(foglalkoztatáspolitika) – lefektetett célokat és követelményeket;

19. emlékeztet arra, hogy az Európai Parlamentet el kell ismerni az európai szemeszter végén 
megszületendő átfogó értékelés elkészítésére legalkalmasabb európai demokratikus 
fórumként; úgy véli, hogy ezen elismerés jeleként a folyamatban részt vevő uniós 
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intézmények és gazdasági szervek képviselőinek kérésre tájékoztatniuk kell az Európai 
Parlament képviselőit;

20. hangot ad azon véleményének, hogy az Európai Parlament szervezeti struktúráját hozzá 
kell igazítani az újonnan bevezetett európai szemeszterhez olyan intézkedések révén, mint 
az európai szemeszter nyomon követését végző eseti/ideiglenes bizottság, illetve munka-
vagy irányítócsoport létrehozása.
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