
PA\873019DA.doc PE469.736v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

2011/2071(INI)

5.7.2011

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

til Økonomi- og Valutaudvalget

om det europæiske halvår for samordning af de økonomiske politikker
(2011/2071(INI))

Rådgivende ordfører: Rafał Trzaskowski



PE469.736v02-00 2/4 PA\873019DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\873019DA.doc 3/4 PE469.736v02-00

DA

FORSLAG

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

1. bemærker med bekymring, at samordningen af den økonomiske politik på EU-niveau 
sker gennem et bredt udvalg af bindende og ikke-bindende instrumenter og forpligtelser1, 
der kan underminere EU-systemets retssikkerhed, og som ifølge den offentlige mening 
skaber forvirring med hensyn til medlemsstaternes præcise ansvarsområde i forhold til 
deres status som medlemmer eller ikke-medlemmer af euroområdet;

2. er af den opfattelse, at det europæiske halvår, der først blev foreslået i Kommissionens 
meddelelse af maj og juni 2010 og indledningsvist var baseret på Rådets ikke-bindende 
forpligtelse, bør formaliseres i forordningen om styrkelse af overvågningen af 
budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (forordning 
(EF) nr. 1466/97);

3. anerkender, at det europæiske halvår vedrører artikel 121, 126 og 148 i EUF-traktaten og 
drejer sig henholdsvis om økonomisk koordinering og beskæftigelsespolitik, der er 
baseret på to særskilte retlige procedurer; anerkender vigtigheden af at have et bredere 
overblik over medlemsstaternes økonomiske og budgetmæssige situation; støtter 
Kommissionens beslutning om at samle dens anbefalinger i én integreret tekst, men dog 
under den forudsætning, at dette ikke underminerer integriteten og sammenhængen i 
bestemte EU-politikker;

4. beklager, at Europa-Parlamentets demokratiske kontrol kun spiller en forholdsvis lille 
rolle i processen og understreger, at formaliseringen af det europæiske halvår på ingen 
måde i yderligere grad må sætte Europa-Parlamentets beføjelser på spil, således som de 
er fastsat i traktaterne;

5. mener, at institutionerne bør samarbejde med henblik på at øge halvårets legitimitet og på at 
fjerne de resterende retlige tvetydigheder, der ellers kan føre til institutionelle konflikter i de 
kommende år;

6. mener, at der er et presserende behov for at præcisere Europa-Parlamentets rolle inden for 
halvåret, og anbefaler, at den økonomiske dialog respekterer følgende principper:

– det europæiske halvår og den økonomiske dialog skal opfattes som elementer i EU's 
institutionelle rammer og skal fremme fællesskabsmetoden, idet EU-institutionerne 
involveres i alle faser. Kommissionen skal spille en uafhængig og stærkere rolle i 

                                               
1 Artikel 121, 126, 148 i TEUF, protokol nr. 12, der er knyttet som bilag til Lissabontraktaten, Rådets beslutning 
om stabilitets- og vækstpagten af 17. juni 1997, rådsformandskabets konklusioner af 20. marts 2005, forordning 
(EF) nr. 1466/97, som ændret ved ..., forordning (EF) nr. 1467/97, som ændret ved ..., adfærdskodeksen om 
specifikationer om gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten og retningslinjer for stabilitets- og 
konvergensprogrammernes indhold og form, vedtaget af Økofin-Rådet den 7. september 2010, Økofin-Rådets 
konklusioner fra oktober 2006 og Økofin-Rådets konklusioner fra oktober 2007, europluspagten vedtaget af 
euroområdets regeringschefer og med tilslutning af Bulgarien, Danmark, Letland, Litauen, Polen og Rumænien 
den 24.-25. marts 2011.
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processen;

– den økonomiske dialog skal som et nøgleelement i det europæiske halvår sigte mod at 
styrke processens demokratiske legitimitet og sikre, at der i hver fase anvendes en 
passende beslutningsproces via korrekt parlamentarisk kontrol, der både involverer 
Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter;

– Europa-Parlamentet, de nationale parlamenter og alle andre relevante aktører, herunder 
arbejdsmarkedets parter og især Det Økonomiske og Finansielle Udvalg oprettet i 
henhold til artikel 134 i EUF-traktaten og Beskæftigelsesudvalget nedsat i henhold til 
artikel 150 i EUF-traktaten, skal involveres på behørig vis og informeres og høres i 
tide;

– den økonomiske dialog skal bygge på et sæt allerede eksisterende samarbejdsmetoder 
de involverede institutioner imellem;

– gennemsigtighed skal anerkendes som et nøgleelement i processen, og Kommissionen 
og Rådet skal forpligte sig til i hver fase at offentliggøre deres holdninger og 
beslutninger;

7. er af den opfattelse, at Europa-Parlamentet skal anerkendes som det hensigtsmæssige 
europæiske demokratiske forum til at tilvejebringe en samlet evaluering ved slutningen af 
det europæiske halvår.


