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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 συστάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης όπως επικυρώθηκε από το εαρινό 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελεί το βασικό έγγραφο που προσανατολίζει την εκπόνηση 
των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων (ΕΜΠ) και των προγραμμάτων 
σταθερότητας και σύγκλισης (ΠΣΣ) των κρατών μελών με βάση τα οποία η Επιτροπή 
εκπονεί ειδικές συστάσεις για κάθε χώρα·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει αναλυτική αναφορά σχετικά με τους λόγους για τους 
οποίους συγκεκριμένες προτεραιότητες επιλέχθηκαν στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης 
κάθε χρόνο και να συμπεριλάβει αξιολόγηση των ενδεχόμενων δευτερογενών επιπτώσεων 
σε όλους τους τομείς πολιτικής και σε όλες τις χώρες·

3. τονίζει ότι η ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης, ως αρχικό έγγραφο του κύκλου του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Εξάμηνο και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να επιτευχθεί ευρεία συναίνεση μεταξύ των θεσμικών οργάνων·

4. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να ζητήσει τη γνώμη του Κοινοβουλίου πριν από την 
έγκριση της ετήσιας επισκόπησης ανάπτυξης λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της· πιστεύει, 
εν προκειμένω, ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να προσκαλέσει την Επιτροπή σε συζήτηση 
σχετικά με τις γενικές εκ των προτέρων κατευθυντήριες γραμμές σε αρχικό στάδιο της 
διαδικασίας, πριν από την ολοκλήρωση και έκδοση της ετήσιας επισκόπησης ανάπτυξης· 

5. επισημαίνει ότι ο οικονομικός διάλογος πρέπει να έχει ως στόχο να ενισχύσει τη 
δημοκρατική νομιμότητα της διαδικασίας μέσω ενδεδειγμένου κοινοβουλευτικού έλεγχου 
τόσο της προετοιμασίας όσο και της συνέχειας της ετήσιας επισκόπησης ανάπτυξης και 
των ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων· θεωρεί ότι ο οικονομικός διάλογος πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε βασικά μέρη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, δηλαδή στην αρχή του 
κύκλου πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας επισκόπησης ανάπτυξης, καθώς και 
αμέσως μετά τη δημοσίευσή της, πριν από την έγκριση των ειδικών για κάθε χώρα 
συστάσεων από το Συμβούλιο, και στο τέλος της διαδικασίας, μετά την επικύρωση των 
ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

6. θεωρεί ότι, αμέσως μετά τη δημοσίευση της ετήσιας επισκόπησης ανάπτυξης, το 
Κοινοβούλιο θα μπορούσε να εκφράσει τη αποδοχή ή την απόρριψη των προτεραιοτήτων 
και των στόχων της πολιτικής μέσω ψηφοφορίας στην ολομέλεια·

7. πιστεύει ότι, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος και η θέση του Κοινοβουλίου στην 
κατάρτιση της ατζέντας, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να καταρτίζει το Κοινοβούλιο 
ένα έγγραφο πολυετών προτεραιοτήτων πολιτικής κατά την έναρξη της εκάστοτε 
πενταετούς θητείας·

8. τονίζει την ανάγκη συμμετοχής του Κοινοβουλίου στον συντονισμό των οικονομικών 
πολιτικών και στις αποφάσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της δημιουργίας μιας 
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πραγματικής οικονομικής και νομισματικής ένωσης και στην ενίσχυση των απαραίτητων
μέτρων για την επίτευξη της πλήρους τραπεζικής, οικονομικής, δημοσιονομικής και 
πολιτικής ένωσης, προκειμένου να αυξηθεί η νομιμότητα των αποφάσεων που 
επηρεάζουν όλους τους πολίτες· 

9. υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να υπονομεύσει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή των 
εθνικών κοινοβουλίων·

10. είναι της άποψης ότι, προκειμένου να μειωθεί η ανησυχία ως προς τη διαφάνεια και τη 
νομιμότητα, τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να έχουν πιο ενεργό συμμετοχή στη 
διαδικασία, προτείνει δε να προσαρμόσουν τα κράτη μέλη τις εσωτερικές διαδικασίες 
τους έτσι ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετέχουν στη συζήτηση επί των 
δημοσιονομικών και μεταρρυθμιστικών σχεδίων της χώρας τους πριν αυτά υποβληθούν 
στην ΕΕ· 

11. θεωρεί άκρως σημαντική την στενή συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και τα εθνικά κοινοβούλια, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1, 
προκειμένου να θεσπιστεί η απαιτούμενη δημοκρατική νομιμότητα και η εθνική αποδοχή 
της διαδικασίας του εξαμήνου· 

12. χαιρετίζει το διάλογο που έχει διεξαχθεί έως τώρα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και των εθνικών εκπροσώπων και εκφράζει ικανοποίηση για τη διοργάνωση 
διακοινοβουλευτικής εβδομάδας για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στα τέλη Ιανουαρίου 2013·

13. είναι της άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο κατάλληλος χώρος για την 
πραγμάτωση του διαλόγου και της συνεργασίας των εθνικών κοινοβουλίων με τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· πιστεύει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει 
επίσης να παρίστανται σε αυτές τις διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις· 

14. υπογραμμίζει ότι, πέρα από τη διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλίων, 
πρέπει επίσης να καταβληθούν προσπάθειες για την επικοινωνία με τους πολίτες και για 
την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία, ούτως ώστε να αυξηθεί η νομιμότητα και η 
αποδοχή της διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο·

15. υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να διατηρηθεί η αξιοπιστία της ετήσιας επισκόπησης 
ανάπτυξης και ολόκληρης της διαδικασίας του Εξαμήνου, σε περίπτωση που το 
Συμβούλιο αρνηθεί να τηρήσει τις συστάσεις της Επιτροπής βάσει της ετήσιας 
επισκόπησης ανάπτυξης, θα πρέπει να δικαιολογήσει την απόφασή του· εκφράζει 
ικανοποίηση για την αρχή της «συμμόρφωσης ή αιτιολόγησης» που εισάγει η νομοθετική 
δέσμη έξι μέτρων («six pack») σχετικά με τις ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις, σύμφωνα 
με την οποία το Συμβούλιο είναι δημόσια υπόλογο για τυχόν αλλαγές που εισάγει στις 
προτάσεις της Επιτροπής, και θεωρεί ότι η αρχή αυτή πρέπει να εφαρμόζεται στην πράξη· 

16. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να αναγνωριστεί ως το ενδεδειγμένο ευρωπαϊκό 
δημοκρατικό φόρουμ για την παροχή μιας συνολικής αξιολόγησης στο τέλος του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· πιστεύει πως, σε απόδειξη της αναγνώρισης αυτής, οι 
εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οικονομικοί φορείς 
που συμμετέχουν στη διαδικασία πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στα μέλη του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν τους ζητείται·

17. ζητεί διοργανική συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του 
Συμβουλίου, προκειμένου να ενισχυθεί ο δημοκρατικός έλεγχος και η λογοδοσία σε 
ολόκληρη τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υποβάλει στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τις ετήσιες 
κατευθυντήριες γραμμές για την αύξηση της οικονομίας όπως τροποποιήθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εκπροσωπηθεί στο 
Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να συμμετάσχει στην εξαγωγή συμπερασμάτων από το 
Συμβούλιο. 


