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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad Europos semestras stiprina valstybių narių ekonominį koordinavimą pagal 
Bendrijos metodą ir taip užtikrina geresnį ekonominį valdymą, kuris Europai reiškia 
papildomą naudą;

2. palankiai vertina tai, kad Europos semestras pagal Reglamentą (ES) Nr. 1175/2011, 
kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės 
priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo, įgavo 
institucinį pobūdį,

3. vis dėlto, laikosi nuomonės, kad turi būti padidintas Europos semestro teisėtumas, 
skaidrumas ir efektyvumas;

4. mano, kad labai svarbu stiprinti Europos semestro teisėtumą ir panaikinti likusius teisinius 
neaiškumus, kurie kitu atveju gali ateityje sukelti institucinius konfliktus, įskaitant 
kompetencijos sričių ir pareigų sutapimą ir pasikartojimą, aiškumo stoką ir didesnį ES 
institucinės sąrangos sudėtingumą;

5. apgailestauja, kad parlamentinė priežiūra šiame procese vaidina tik nereikšmingą 
vaidmenį, ir pabrėžia, kad Europos semestras jokiu būdu neturėtų susilpninti Europos 
Parlamento ir nacionalinių parlamentų prerogatyvų;

6. susirūpinęs pažymi, kad priimant pagrindinius su krize susijusius ekonominius 
sprendimus Europos Parlamentas nuolat paliekamas nuošalyje, ir mano, kad jis turėtų 
dalyvauti, kad padidėtų sprendimų, kurie turi įtakos visiems piliečiams, teisėtumas;

7. išreiškia nuomonę, kad Europos Parlamentas yra tinkama vieta dialogui ekonomikos 
klausimais ir nacionalinių parlamentų bei Europos institucijų bendradarbiavimui;

8. dar kartą pabrėžia, kad į Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 įtrauktos nuostatos dėl ekonominio 
dialogo ir naujo koordinavimo mechanizmo turėtų būti visapusiškai įgyvendintos ir kad 
Europos semestrui visais etapais turėtų būti taikoma visapusiška demokratinė priežiūra;

9. mano, kad ekonominis dialogas turėtų būti išplėstas vadovaujantis pinigų politikos dialogo 
su ECB pavyzdžiu, įtraukiant reguliarias Europos Parlamento, Komisijos ir ECOFIN 
tarybos pirmininko diskusijas dėl metinės augimo apžvalgos ir kiekvienai šaliai skirtų 
rekomendacijų rengimo ir tolesnių veiksmų;

10. primena, kad siekiant užtikrinti demokratinį teisėtumą, esminiai šios proceso elementai 
turėtų būti skaidrumas ir prieiga prie informacijos; Europos semestras ir ekonominis 
dialogas turėtų būti laikomi ES institucinės sąrangos dalimi ir turėtų būti skatinamas 
Bendrijos metodas, visais etapais įtraukiant Sąjungos institucijas;

11. primena Hermano Van Rompuy pranešimą „Siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų 
sąjungą“, kuris buvo pristatytas Tarybos 2012 m. birželio 28–29 d. susitikime ir kuriame 
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raginama labiau užtikrinti politikos koordinavimo sistemos vykdymą Europos semestro 
rėmuose;

12. mano, kad siekiant sukurti reikiamą demokratinį teisėtumą ir nacionalinę atsakomybę už 
Europos semestro procesą, labai svarbus glaudus Europos Parlamento ir nacionalinių 
parlamentų bendradarbiavimas pagal Protokolo Nr. 1 9 straipsnį; ragina sustiprinti 
Europos ir nacionalinio lygmenų dialogą, laikantis jų darbo pasidalijimo principo;

13. mano, kad be parlamentų bendradarbiavimo užtikrinimo taip pat būtina aktyviau siekti 
bendravimo su piliečiais ir įtraukti juos į šį procesą;

14. mano, kad siekiant sumažinti susirūpinimą dėl teisėtumo nacionaliniai parlamentai šiame 
procese turėtų atlikti aktyvesnį vaidmenį, ir pataria valstybėms narėms pakoreguoti savo 
vidaus procedūras, kad nacionaliniai parlamentai galėtų dalyvauti diskusijose dėl savo 
šalies fiskalinių ir reformų planų prieš juos pateikiant ES; 

15. ragina Europos Parlamentą aktyviau dalyvauti šiame procese ir mano, kad remiantis 
SESV 121 straipsnio 5 dalimi Komisija ir Taryba turėtų atsiskaityti Parlamentui dėl 
priimtų kiekvienai šaliai skirtų rekomendacijų;

16. ragina Komisiją tinkamai pagrįsti savo politines rekomendacijas ir diferencijuoti ir pagal 
svarbą išdėstyti politinius veiksmus įvairiose šalyse, kad Taryba žinotų, kurioms šalims ji 
turėtų skirti ypatingą dėmesį;

17. mano, kad siekiant išsaugoti metinės augimo apžvalgos, kuria pagrįstos Komisijos 
rekomendacijos, patikimumą ir Europos semestro skaidrumą, svarbu, kad Taryba ir toliau 
teiktų nukrypimų nuo Komisijos rekomendacijų priežastis;

18. primena, kad ekonominės politikos koordinavimas pagal Europos semestrą turėtų būti 
pagrįstas SESV 5 straipsniu ir kad vykdant semestro nustatytus prioritetus turėtų būti
visapusiškai laikomasi ES sutarties 3 straipsnio 3 dalyje ir kitose Sutarties nuostatose 
išdėstytų tikslų ir reikalavimų, ypatingą dėmesį skiriant SESV 121 straipsniui (bendrosios 
ekonominės politikos gairės), SESV 126 straipsniui (perviršinis valdžios sektoriaus 
deficitas) ir SESV 148 straipsnis (užimtumo politika);

19. primena, kad Europos Parlamentas turėtų būti pripažįstamas kaip atitinkamas Europos 
demokratijos forumas, Europos semestro pabaigoje teikiantis bendrą įvertinimą; mano, 
kad šiame procese dalyvaujančių ES institucijų ir ekonominių įstaigų atstovai, išreikšdami 
šį pripažinimą, turėtų teikti informaciją Europos Parlamento nariams, jei jų paprašoma;

20. mano, kad Europos Parlamentas turėtų pritaikyti savo organizacinę struktūrą prie naujai 
įsteigto Europos semestro, imdamasis tokių priemonių, kaip ad hoc / laikinojo komiteto, 
darbo grupės arba iniciatyvinės grupės įsteigimas kasmetinei Europos semestro stebėsenai 
vykdyti.
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