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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Considera que o Semestre Europeu reforça a coordenação económica entre os Estados-
Membros no âmbito do método comunitário, garantindo assim uma melhor governação 
económica que representa uma mais-valia para a Europa;

2. Congratula-se com a institucionalização do Semestre Europeu através do Regulamento 
(UE) n.º 1175/2011, que altera o Regulamento (CE) n.º 1466/97 relativo ao reforço da 
supervisão das situações orçamentais e à supervisão e coordenação das políticas 
económicas;

3. Entende, contudo, que a legitimidade, a transparência e a eficácia do Semestre Europeu 
devem ser melhoradas;

4. Considera que é essencial reforçar a legitimidade do Semestre e clarificar as ambiguidades 
jurídicas que subsistem e que podem dar origem a conflitos institucionais no futuro, 
incluindo a sobreposição e a duplicação de competências e responsabilidades, bem como a 
falta de clareza e a um aumento da complexidade do quadro institucional da UE;

5. Lamenta que o controlo parlamentar desempenhe apenas um papel menor no processo e 
salienta que o Semestre Europeu não deve de forma alguma pôr em causa as prerrogativas 
do Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais;

6. Observa com preocupação que o Parlamento Europeu tem sido constantemente 
marginalizado nas principais decisões económicas decorrentes da crise e considera que o 
mesmo deve ser envolvido, a fim de aumentar a legitimidade das decisões que afetam a 
todos os cidadãos;

7. Considera que o Parlamento Europeu é a instância adequada para o diálogo e a 
cooperação no plano económico entre os parlamentos nacionais e as instituições 
europeias;

8. Reitera que as disposições sobre o diálogo económico e o novo mecanismo de 
coordenação constantes do Regulamento (CE) n º 1466/97 devem ser cabalmente
cumpridas e que o Semestre Europeu deve ser submetido em todas as fases a um total 
controlo democrático;

9. Considera que o diálogo económico deve ser alargado segundo o modelo do diálogo 
monetário com o BCE, no sentido de incluir discussões regulares entre o Parlamento 
Europeu, a Comissão e o Presidente do Conselho ECOFIN sobre a preparação e o 
acompanhamento da Análise Anual do Crescimento e das recomendações específicas por 
país;

10. Recorda que, com vista a assegurar a legitimidade democrática, a transparência e o acesso 
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à informação devem ser elementos-chave do processo, devendo o Semestre Europeu e o 
diálogo económico ser considerados parte do quadro institucional da UE e promover o 
método comunitário, envolvendo as instituições da União em todas as fases;

11. Remete para o relatório que Herman Van Rompuy apresentou na reunião do Conselho de 
28 e 29 de junho de 2012, intitulado "Rumo a uma verdadeira União Económica e 
Monetária", que requer um quadro mais vinculativo para a coordenação política no 
contexto do Semestre Europeu;

12. Considera que a cooperação estreita entre o Parlamento Europeu e os parlamentos 
nacionais, nos termos do artigo 9.º do Protocolo n.º 1, é essencial para estabelecer a 
necessária legitimidade democrática e a apropriação, a nível nacional, do processo do 
Semestre; defende um reforço do diálogo entre os níveis europeu e nacional, respeitando a 
divisão de trabalho entre os mesmos;

13. Considera que, para além de garantir a cooperação entre os parlamentos, é também 
necessário envidar maiores esforços para comunicar com os cidadãos e incluí-los 
ativamente no processo;

14. Considera que, a fim de reduzir as preocupações com a legitimidade, os parlamentos 
nacionais devem desempenhar um papel mais ativo no processo e sugere que os Estados-
Membros adaptem os seus procedimentos internos para que os parlamentos nacionais 
possam ser envolvidos na discussão dos planos orçamentais e de reforma dos seus países 
antes da sua apresentação à UE; 

15. Solicita um maior envolvimento e a participação ativa do Parlamento Europeu no 
processo e considera que, com base no artigo 121.º, n.º 5, do TFUE, a Comissão e o 
Conselho devem prestar contas ao Parlamento pelas recomendações específicas por país 
adotadas;

16. Insta a Comissão a apresentar uma justificação adequada das suas recomendações 
políticas, bem como a estabelecer distinções e prioridades entre os países no que se refere 
às medidas políticas, a fim de orientar o Conselho quanto aos países aos quais deve prestar 
especial atenção;

17. Considera que, a fim de preservar a credibilidade da Análise Anual do Crescimento em 
que se baseiam as recomendações da Comissão, bem como a transparência do Semestre 
Europeu, importa que o Conselho continue a justificar as suas eventuais divergências das 
recomendações da Comissão; 

18. Recorda que a coordenação das políticas económicas no âmbito do Semestre Europeu 
deve basear-se no artigo 5.º do TFUE e que as prioridades determinadas pelo Semestre 
devem respeitar plenamente os objetivos e requisitos estabelecidos no artigo 3.º, n.º 3, do 
TUE e noutras disposições dos Tratados, em particular no artigo 121.º do TFUE 
(orientações gerais das políticas económicas), no artigo 126.º do TFUE (défices 
orçamentais excessivos) e no artigo 148.º do TFUE (política de emprego);

19. Recorda que o Parlamento Europeu deve ser reconhecido como o fórum democrático 
europeu adequado para proceder a uma avaliação global no final do Semestre Europeu; 
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considera que, como sinal desse reconhecimento, os representantes das instituições da UE 
e dos organismos económicos envolvidos no processo devem fornecer informações aos 
deputados ao Parlamento Europeu, quando estas lhes forem solicitadas;

20. Entende que o Parlamento Europeu deve adaptar a sua estrutura organizacional ao 
Semestre Europeu recentemente introduzido, através de medidas como a criação de uma 
comissão ad hoc/temporária ou de um grupo de trabalho ou de pilotagem para o 
acompanhamento anual do Semestre Europeu.
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