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FORSLAG

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

1. minder om, at den årlige vækstundersøgelse i den form, den blev godkendt på Det 
Europæiske Råds forårsmøde, er det basisdokument, som afstikker retningslinjerne for 
udarbejdelsen af de nationale reformprogrammer og medlemsstaternes stabilitets- og 
konvergensprogrammer, på grundlag af hvilke Kommissionen udarbejder landespecifikke 
henstillinger;

2. opfordrer Kommissionen til udtrykkeligt at redegøre for, hvorfor visse prioriteter er blevet 
valgt i den årlige vækstundersøgelse hvert år og til i dokumentet at medtage en vurdering 
af de mulige afsmittende virkninger mellem de forskellige politikområder og lande;

3. understreger, at den årlige vækstundersøgelse som det indledende dokument i forbindelse 
med det europæiske semester spiller en stor rolle i forbindelse med semestret, og at der 
derfor skal opnås bred enighed mellem de forskellige institutioner om det;

4. minder om, at Kommissionen bør høre Parlamentet før vedtagelsen af den årlige 
vækstundersøgelse i betragtning af dens betydning; mener i denne forbindelse, at 
Parlamentet bør invitere Kommissionen til at drøfte de generelle forhåndsretningslinjer 
tidligere i processen, før den årlige vækstundersøgelse færdiggøres og frigives; 

5. påpeger, at formålet med den økonomiske dialog bør være at styrke processens 
demokratiske legitimitet gennem passende parlamentarisk kontrol af planlægningen af og 
opfølgningen på den årlige vækstundersøgelse og de landespecifikke henstillinger; mener, 
at den økonomiske dialog bør anvendes på vigtige tidspunkter i det europæiske semester, 
dvs. ved processens begyndelse, før den årlige vækstundersøgelse offentliggøres, og også 
kort tid efter offentliggørelsen af den før Rådets vedtagelse af de landespecifikke 
henstillinger og ved afslutningen af processen, efter at Det Europæiske Råd har godkendt 
de landespecifikke henstillinger;

6. er af den opfattelse, at Parlamentet kort tid efter offentliggørelsen af den årlige 
vækstundersøgelse kunne markere sin egen godkendelse eller forkastelse af de politiske 
prioriteter og mål gennem en afstemning på plenarmødet;

7. mener, at man for at styrke Parlamentets rolle og stilling med hensyn til at sætte 
dagsordenen bør overveje muligheden for, at det udarbejder et dokument med flerårige 
politiske prioriteter ved begyndelsen af hver femårig valgperiode;

8. gentager, at det er nødvendigt at inddrage Parlamentet fuldt ud i både koordinationen af 
den økonomiske politik og i beslutninger, der skal virkeliggøre oprettelsen af en ægte 
økonomisk og monetær union, og fremme de nødvendige skridt hen imod en fuldstændig 
bankmæssig, økonomisk, finanspolitisk og politisk union med henblik på at øge 
legitimiteten af beslutninger, som berører alle borgere; 

9. minder om, at det europæiske semester i denne forbindelse på ingen måde må bringe 
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Europa-Parlamentets eller de nationale parlamenters særlige beføjelser i fare;

10. mener, at de nationale parlamenter bør spille en mere aktiv rolle i processen med henblik 
på at reducere bekymringer vedrørende gennemsigtighed og legitimitet, og foreslår, at 
medlemsstaterne tilpasser deres interne procedurer, således at de nationale parlamenter 
kan inddrages i diskussionen af deres landes finanspolitiske planer og reformplaner, inden 
de forelægges for EU; 

11. mener, at det er afgørende at have et tæt samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de 
nationale parlamenter, jf. artikel 9 i protokol nr. 1, for at give semesterprocessen den 
nødvendige demokratiske legitimitet og det nødvendige nationale ejerskab; 

12. roser den hidtidige dialog mellem Europa-Parlamentet og de nationale repræsentanter og 
glæder sig over afholdelsen af en interparlamentarisk uge om det europæiske semester 
ultimo januar 2013;

13. mener, at Europa-Parlamentet er det rette forum for dialog og samarbejde mellem de 
nationale parlamenter og EU-institutionerne; mener dog, at Kommissionen og Rådet også 
bør være til stede ved disse interparlamentariske møder; 

14. påpeger, at samarbejdet mellem parlamenterne skal sikres, men at det også er nødvendigt 
at gøre en større indsats for at kommunikere med borgerne og inddrage dem aktivt i 
processen for at øge dens legitimitet og styrke ejerskabet til den på nationalt plan;

15. gentager, at Rådet for at bevare troværdigheden af den årlige vækstundersøgelse og hele 
semesterprocessen skal give en begrundelse, hvis det afviser at følge Kommissionens 
henstillinger, som er baseret på den årlige vækstundersøgelse; glæder sig over "følg eller 
forklar"-tilgangen, som blev indført ved den såkaldte sixpack vedrørende landespecifikke 
henstillinger, i henhold til hvilken Rådet er offentligt ansvarlig for alle ændringer, det 
foretager i Kommissionens forslag; mener, at denne tilgang bør styrkes i praksis; 

16. minder om, at Parlamentet skal anerkendes som det hensigtsmæssige europæiske 
demokratiske forum, der kan tilvejebringe en samlet evaluering ved afslutningen af det 
europæiske semester; mener, at repræsentanter for EU-institutionerne og de økonomiske 
organer, der deltager i processen, som tegn på denne anerkendelse bør forelægge 
oplysninger for medlemmerne af Europa-Parlamentet, når de anmodes om at gøre dette;

17. anmoder om en interinstitutionel aftale mellem Parlamentet, Kommissionen og Rådet, 
som skal styrke den demokratiske kontrol og ansvarlighed i hele den europæiske 
semesterproces; 

18. pålægger sin formand at forelægge retningslinjerne for den årlige vækstundersøgelse som 
ændret af Parlamentet på forårsmødet i Det Europæiske Råd; mener, at Parlamentet bør 
være repræsenteret på forårsmødet og inddrages i udarbejdelsen af Rådets konklusioner. 


