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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει με ανησυχία ότι ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ 
συνίσταται σε πλήθος υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών μέσων και δεσμεύσεων1 που 
ενδέχεται να υπονομεύσουν την ασφάλεια δικαίου της τάξης της ΕΕ και προκαλούν 
σύγχυση στην κοινή γνώμη σχετικά με το ακριβές πεδίο των αρμοδιοτήτων που 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σε σχέση με το καθεστώς τους ως μελών ή μη μελών της 
ευρωζώνης·

2. είναι της άποψης ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο, το οποίο προτάθηκε για πρώτη φορά στις 
ανακοινώσεις της Επιτροπής του Μαΐου και του Ιουνίου του 2010 και βασιζόταν αρχικά 
σε μη υποχρεωτική δέσμευση του Συμβουλίου, πρέπει να λάβει επίσημη μορφή στον 
κανονισμό για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την 
εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1466/97)·

3. αναγνωρίζει ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο σχετίζεται με τα άρθρα 121, 126 και 148 της 
ΣΛΕΕ, τα οποία αφορούν αντίστοιχα τον οικονομικό συντονισμό και την πολιτική για 
την απασχόληση, που βασίζονται σε δύο ξεχωριστές νομοθετικές διαδικασίες· 
αναγνωρίζει τη σημασία της απόκτησης μιας γενικότερης επισκόπησης της οικονομικής 
και δημοσιονομικής κατάστασης των κρατών μελών· υποστηρίζει την απόφαση της 
Επιτροπής να συγκεντρώσει τις συστάσεις της σε ένα ενοποιημένο κείμενο, υπό την 
προϋπόθεση, ωστόσο, ότι αυτό δεν θα υπονομεύσει την ακεραιότητα και τη συνοχή 
ορισμένων πολιτικών της ΕΕ·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο δημοκρατικός έλεγχος που ασκεί το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει σχετικά ελάσσονα ρόλο στη διαδικασία και 
τονίζει ότι η επισημοποίηση του ευρωπαϊκού εξαμήνου δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να 
θέσει σε κίνδυνο τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως προβλέπονται στις 
Συνθήκες·

5. θεωρεί ότι τα θεσμικά όργανα πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να ενισχύσουν τη 
νομιμότητα του εξαμήνου και να εξαλείψουν τις εναπομείνασες νομικές ασάφειες, οι οποίες, 
διαφορετικά, μπορεί να οδηγήσουν σε θεσμικές συγκρούσεις τα προσεχή έτη·

                                               
1

Άρθρα 121, 126, 148 της ΣΛΕΕ, πρωτόκολλο αριθ. 12 που προσαρτάται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 1997 για το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2005, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97, όπως τροποποιήθηκε από …, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97, όπως 
τροποποιήθηκε από…, κώδικας δεοντολογίας «Λεπτομερείς ρυθμίσεις για την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και 
κατευθυντήριες γραμμές για τη μορφή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης», όπως εγκρίθηκε από το 
Συμβούλιο ECOFIN στις 7 Σεπτεμβρίου 2010, συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN του Οκτωβρίου του 2006 και συμπεράσματα του 
Συμβουλίου ECOFIN του Οκτωβρίου του 2007, σύμφωνο Euro Plus της 24-25 Μαρτίου 2011, που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών 
και κυβερνήσεων της ευρωζώνης και στο οποίο συμμετέχουν η Βουλγαρία, η Δανία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Ρουμανία.
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6. θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όσον αφορά το ευρωπαϊκό εξάμηνο, και συνιστά ο οικονομικός διάλογος να 
τηρεί τις εξής αρχές:

– το ευρωπαϊκό εξάμηνο και ο οικονομικός διάλογος πρέπει να θεωρούνται στοιχεία του 
θεσμικού πλαισίου της ΕΕ και πρέπει να προωθούν την κοινοτική μέθοδο, με τη 
συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της Ένωσης σε όλα τα στάδια. Η Επιτροπή πρέπει 
να διαδραματίζει ανεξάρτητο και ισχυρότερο ρόλο στη διαδικασία·

– ο οικονομικός διάλογος, ως βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, πρέπει να 
έχει ως στόχο να ενισχύσει τη δημοκρατική νομιμότητα της διαδικασίας και να 
διασφαλίσει ότι σε κάθε στάδιο εφαρμόζεται κατάλληλη μέθοδος λήψης 
αποφάσεων μέσω ενδεδειγμένου κοινοβουλευτικού έλεγχου, με τη συμμετοχή τόσο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των εθνικών κοινοβουλίων·

– το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια και όλα τα υπόλοιπα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, και 
συγκεκριμένα η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, που συστάθηκε βάσει 
του άρθρου 134 της ΣΛΕΕ, και η Επιτροπή Απασχόλησης, που συγκροτήθηκε 
βάσει του άρθρου 150 της ΣΛΕΕ, πρέπει να συμμετέχουν δεόντως, να 
ενημερώνονται και να καλούνται να γνωμοδοτήσουν εγκαίρως·

– ο οικονομικός διάλογος πρέπει να βασιστεί σε μια ομάδα ήδη υφιστάμενων 
μεθόδων συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων·

– η διαφάνεια πρέπει να αναγνωριστεί ως βασική συνιστώσα της διαδικασίας, και η 
Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να δεσμευτούν να δημοσιοποιούν τις θέσεις και 
τις αποφάσεις τους σε κάθε στάδιο·

7. είναι της άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναγνωριστεί ως το 
ενδεδειγμένο ευρωπαϊκό δημοκρατικό φόρουμ για την παροχή μιας συνολικής 
αξιολόγησης στο τέλος του ευρωπαϊκού εξαμήνου.


