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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is van oordeel dat het Europees semester de economische coördinatie tussen de lidstaten 
volgens de communautaire methode versterkt, en daarmee voor een betere economische 
beleidsaansturing met een toegevoegde waarde voor Europa zorgt;

2. is ingenomen met het feit dat het Europees semester een officiële status heeft gekregen op 
grond van Verordening (EU) nr. 1175/2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
1466/97 van de Raad over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het 
toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid;

3. is echter van oordeel dat de legitimiteit, transparantie en doeltreffendheid van het 
Europees semester moeten worden verbeterd;

4. beschouwt het van essentieel belang dat het semester meer legitimiteit krijgt, dat de 
resterende juridische onduidelijkheden worden weggenomen om institutionele conflicten 
zoals het overlappen van bevoegdheden in de toekomst te voorkomen, en dat de 
onduidelijkheid en de verhoogde complexiteit van het institutionele kader van de EU 
worden aangepakt;

5. betreurt dat het parlementaire toezicht slechts een kleine rol speelt in het proces, en 
benadrukt dat het Europees semester de rechten en bevoegdheden van het Europees 
Parlement en de nationale parlementen op geen enkele manier in gevaar mag brengen;

6. merkt bezorgd op dat het Europees Parlement continu buitenspel is gezet bij belangrijke 
economische beslissingen ten aanzien van de crisis, en is van oordeel dat het bij dergelijke 
beslissingen moet worden betrokken om de legitimiteit van deze beslissingen, die 
gevolgen hebben voor alle burgers, te verhogen;

7. meent dat het Europees Parlement een passend platform voor economische dialoog en 
samenwerking tussen de parlementen van de lidstaten en de EU-instellingen is;

8. herhaalt dat de bepalingen over de economische dialoog en het nieuwe 
coördinatiemechanisme in Verordening (EG) nr. 1466/97 volledig ten uitvoer moeten 
worden gelegd, en dat het Europees semester in alle stadia aan een volledige 
democratische controle moet worden onderworpen;

9. is van oordeel dat de economische dialoog moet worden uitgebreid naar het voorbeeld van 
de monetaire dialoog met de ECB, waarbij regelmatig overleg plaatsvindt tussen het 
Europees Parlement, de Commissie en de Ecofin-voorzitter over de voorbereiding en 
follow-up van de jaarlijkse groeianalyse en de landspecifieke aanbevelingen;

10. herinnert eraan dat transparantie en toegang tot informatie, met het oog op democratische 
legitimiteit, een belangrijk aspect van het proces moeten zijn, en dat het Europees 
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semester en de economische dialoog als een onderdeel van het institutionele EU-kader 
moeten worden beschouwd en de communautaire methode moeten bevorderen, door de 
instellingen van de Unie bij alle stadia te betrekken;

11. herinnert aan het verslag dat Herman van Rompuy heeft ingediend tijdens de vergadering 
van 28 en 29 juni 2012 met de titel "Naar een echte economische en monetaire unie", 
waarin hij oproept tot een beter afdwingbaar kader voor beleidscoördinatie in de context 
van het Europees semester;

12. meent dat nauwe samenwerking tussen het Europees Parlement en de nationale 
parlementen, overeenkomstig artikel 9 van protocol nr. 1, cruciaal is voor de nodige 
democratische legitimiteit van het semesterproces en de eigen verantwoordelijkheid van 
de lidstaten daarvoor; roept op tot een versterking van de dialoog tussen het Europese en 
de nationale niveaus, waarbij de taakverdeling tussenbeide wordt geëerbiedigd;

13. vindt dat er niet alleen moet worden gezorgd voor samenwerking tussen de parlementen, 
maar ook meer inspanningen moeten worden geleverd om met de burgers te 
communiceren en hen actief bij het proces te betrekken;

14. is van oordeel dat de nationale parlementen een actievere rol in het proces moeten spelen 
om zorgen over legitimiteit weg te nemen, en stelt voor dat de lidstaten hun interne 
procedures aanpassen zodat de nationale parlementen kunnen deelnemen aan discussies 
over de belasting- en hervormingsplannen van hun land voordat deze bij de EU worden 
ingediend; 

15. pleit voor nauwere betrokkenheid en actieve deelname van het Europees Parlement aan 
het proces, en meent dat de Commissie en de Raad op grond van artikel 121, lid 5 VWEU, 
verantwoording moeten afleggen aan het Parlement over de aangenomen landspecifieke 
aanbevelingen;

16. verzoekt de Commissie met klem haar beleidsaanbevelingen naar behoren te motiveren, 
onderscheid te maken tussen beleidsmaatregelen in verschillende landen en hier 
prioriteiten voor vast te stellen, om de Raad een duidelijker beeld te geven van welke 
landen bijzondere aandacht verdienen;

17. acht het belangrijk dat de Raad eventuele afwijkingen zijnerzijds van de aanbevelingen 
van de Commissie blijft rechtvaardigen, met het oog op het behoud van de 
geloofwaardigheid van de jaarlijkse groeianalyse waarop de Commissie haar 
aanbevelingen baseert en de transparantie van het Europees semester;

18. herinnert eraan dat beleidscoördinatie in het kader van het Europees semester gebaseerd 
moet zijn op artikel 5 VWEU, en dat de door het semester vastgestelde prioriteiten 
volledig in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingen en vereisten zoals 
omschreven in artikel 3, lid 3 VWEU, en andere verdragsbepalingen, met bijzondere 
verwijzing naar artikel 121 VWEU (globale richtsnoeren voor het economisch beleid), 
artikel 126 VWEU (buitensporige overheidstekorten) en artikel 148 VWEU 
(werkgelegenheidsbeleid);

19. wijst erop dat het Europees Parlement moet worden erkend als het passend Europees 
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democratisch forum voor de uitvoering van een algemene evaluatie aan het einde van het 
Europees semester; meent dat vertegenwoordigers van de EU-instellingen en de bij het 
proces betrokken economische organen, als blijk van deze erkenning, de leden van het 
Europees Parlement op aanvraag van informatie moeten voorzien;

20. is van mening dat het Europees Parlement zijn organisatorische structuur aan het pas 
ingevoerde Europees semester moet aanpassen, bijvoorbeeld door een tijdelijke/ad-
hoccommissie of een werk- of stuurgroep op te richten voor de jaarlijkse controle van het 
Europees semester.
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