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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar med oro att samordningen av den ekonomiska politiken på 
EU-nivå består av en blandning av bindande och icke bindande instrument och 
åtaganden1, vilket kan underminera rättssäkerheten i EU och, i allmänhetens ögon, skapar 
förvirring om den exakta omfattningen av det ansvar som medlemsstaterna har som 
medlemmar eller icke medlemmar i euroområdet. 

2. Europaparlamentet anser att den europeiska terminen, som först föreslogs i 
kommissionens meddelanden i maj och juni 2010 och ursprungligen byggde på ett icke 
bindande åtagande från rådets sida, bör formaliseras i förordningen om förstärkning av 
övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den 
ekonomiska politiken (förordning (EG) nr 1466/97).

3. Europaparlamentet är medvetet om att den europeiska terminen är kopplade till 
artiklarna 121, 126 och 148 om ekonomisk samordning och sysselsättningspolitik i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, vilka bygger på två skilda rättsliga 
förfaranden. Parlamentet anser att det är viktigt att få en bättre översikt över 
medlemsstaternas ekonomiska och budgetmässiga situation och stöder kommissionens 
beslut att sammanföra dess rekommendationer till en text, dock under förutsättning att 
detta inte undergräver integriteten och konsekvensen i EU:s politik på vissa områden.

4. Europaparlamentet beklagar att parlamentets demokratiska kontroll endast spelar en 
relativt liten roll i denna process och betonar att formaliseringen av den europeiska 
terminen inte på något sätt får innebära att Europaparlamentets fördragsenliga 
befogenheter ytterligare åsidosätts.

5. Europaparlamentet anser att institutionerna bör samarbeta för att ge terminen större legitimitet 
och reda ut de juridiska tveksamheter som återstår och som annars kan ge upphov till 
konflikter mellan institutionerna under kommande år.

6. Europaparlamentet anser att parlamentets roll under terminen snarast måste klargöras, och 
rekommenderar att den ekonomiska dialogen bygger på följande principer:

– Den europeiska terminen och den ekonomiska dialogen bör betraktas som delar av 
EU:s institutionella ramverk och främja gemenskapsmetoden, så att unionens 

                                               
1 Artiklarna 121, 126 och 148 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, protokoll nr 12 till 
Lissabonfördraget, Europeiska rådets resolution om stabilitets- och tillväxtpakten av den 17 juni 1997, 
Europeiska rådets ordförandeskaps slutsatser av den 20 mars 2005, förordning (EG) nr 1466/97, i dess ändrade 
lydelse genom ..., förordning (EG) nr 1467/97, i dess ändrade lydelse genom ..., uppförandekoden för 
genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten och riktlinjerna för innehållet i och formatet för stabilitets- och 
konvergensprogrammen, som antogs av Ekofinrådet den 7 september 2010, slutsatserna från Ekofinrådets möten 
i oktober 2006 och i oktober 2007, Euro plus-pakten som antogs av stats- och regeringscheferna i euroområdet 
och som Bulgarien, Danmark, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien anslöt sig till den 24-25 mars 2011
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institutioner är delaktiga i alla skeden. Kommissionen bör ha en oberoende och mera 
framträdande roll i processen.

– Den ekonomiska dialogen, som är ett viktigt inslag i den europeiska terminen, bör 
syfta till att förstärka processens demokratiska legitimitet och se till att lämpliga 
metoder för beslutsfattandet tillämpas i alla skeden, genom en ordentlig 
parlamentarisk granskning som involverar såväl Europaparlamentet som de 
nationella parlamenten.

– Europaparlamentet, de nationella parlamenten och alla andra berörda intressenter, 
däribland arbetsmarknadens parter, och i synnerhet den ekonomiska och finansiella 
kommitté som inrättades i enlighet med artikel 134 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och den sysselsättningskommitté som inrättades i enlighet 
med artikel 150 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör vara 
delaktiga, hållas informerade och konsulteras regelbundet.

– Den ekonomiska dialogen bör bygga på redan befintliga metoder för samarbete 
mellan de berörda institutionerna.

– Öppenhet bör betraktas som en viktig del av processen och kommissionen och rådet 
bör förbinda sig att offentliggöra sina ståndpunkter och beslut i varje skede.

7. Europaparlamentet anser att parlamentet bör erkännas som det europeiska demokratiska 
forum som ska göra en övergripande utvärdering av den europeiska terminen när den är 
klar.


