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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy az Európai Tanács tavaszi ülése által jóváhagyott éves növekedési 
jelentés olyan alapvető dokumentum, amely iránymutatást nyújt a tagállamok nemzeti 
reformprogramjainak, valamint stabilitási és konvergenciaprogramjainak kidolgozásához, 
amelyek alapján a Bizottság országspecifikus ajánlásokat fogalmaz meg;

2. felszólítja a Bizottságot arra, hogy konkrétan jelölje meg azokat az indokokat, amelyek 
alapján az egyes években kiválasztották az éves növekedési jelentés prioritásait, valamint 
hogy a dokumentumban térjen ki a különböző szakpolitikai területeken és országokban 
érvényesülő lehetséges továbbgyűrűző hatások értékelésére;

3. hangsúlyozza, hogy az éves növekedési jelentés az európai szemeszterek kiinduló 
dokumentumaként kiemelkedő szerepet játszik az európai szemeszterben, ezért a 
különböző intézményeknek széles körű konszenzusra kell jutniuk e dokumentumról;

4. emlékeztet arra, hogy az éves növekedési jelentés elfogadása előtt – annak jelentőségére 
tekintettel – a Bizottságnak konzultálnia kell a Parlamenttel; véleménye szerint e 
tekintetben a Parlamentnek fel kell szólítania a Bizottságot arra, hogy már az eljárás 
korábbi szakaszában – még az éves növekedési jelentés befejezése és közzététele előtt –
kerítsen sort az általános előzetes iránymutatás megvitatására; 

5. megjegyzi, hogy a gazdasági párbeszédnek a folyamat demokratikus legitimitásának 
erősítésére kell irányulnia az éves növekedési jelentés és az országspecifikus ajánlások 
elkészítésének megfelelő parlamenti ellenőrzése, valamint e dokumentumok parlamenti 
nyomon követése révén; véleménye szerint az európai szemeszter kulcsfontosságú 
pillanataiban igénybe kell venni a gazdasági párbeszéd eszközét, különösen a szemeszter 
kezdetekor, még az éves növekedési jelentés közzététele előtt, valamint röviddel annak 
közzététele után, az országspecifikus ajánlások Tanács általi elfogadását megelőzően, 
továbbá a folyamat végén, az országspecifikus ajánlások Európai Tanács általi 
jóváhagyása után;

6. véleménye szerint röviddel az éves növekedési jelentés közzététele után a Parlament egy 
plenáris ülésen történő szavazás útján jelezhetné, hogy támogatja vagy elutasítja a 
politikai prioritásokat és célkitűzéseket;

7. úgy véli, hogy a menetrend megállapításában betöltött szerepének és helyzetének erősítése 
érdekében fontolóra kell venni a Parlament számára azon lehetőség biztosítását, hogy 
többéves szakpolitikai prioritásokat tartalmazó dokumentumot készítsen minden ötéves 
képviselői megbízatás kezdetekor;

8. megismétli, hogy a valamennyi polgárt érintő döntések legitimitásának növelése 
érdekében teljes mértékben be kell vonni a Parlamentet mind a gazdaságpolitikai 
koordinációba, mind azon határozatok meghozatalába, amelyek célja a valódi gazdasági 
és pénzügyi unió megteremtésének elősegítése és a teljes bank-, gazdasági, költségvetési 
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és politikai unióhoz vezető szükséges lépések előmozdítása; 

9. emlékeztet e tekintetben arra, hogy az európai szemeszter semmi esetre sem 
veszélyeztetheti az Európai Parlament vagy a nemzeti parlamentek előjogait;

10. úgy véli, hogy az átláthatósággal és legitimitással kapcsolatos aggodalmak mérséklése 
érdekében a nemzeti parlamenteknek aktívabb szerepet kell játszaniuk a folyamatban, és 
javasolja a tagállamok számára belső eljárásaik kiigazítását oly módon, hogy a nemzeti 
parlamentek még az Unió számára való megküldésük előtt részt vehessenek országaik 
költségvetési és reformterveinek megvitatásában; 

11. úgy véli, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között az 1. jegyzőkönyv 
9. cikke alapján megvalósuló szoros együttműködés elengedhetetlen a szemeszter 
folyamatához szükséges demokratikus legitimáció és nemzeti felelősségvállalás 
megteremtéséhez; 

12. üdvözli az Európai Parlament és a nemzeti képviselők között ez idáig folytatott 
párbeszédet és az európai szemeszterről 2013. január végén tartandó interparlamentáris 
hét megszervezését;

13. hangot ad azon véleményének, miszerint az Európai Parlament a nemzeti parlamentek és 
az európai intézmények közötti párbeszéd és együttműködés megfelelő színtere; 
véleménye szerint ugyanakkor a Bizottságnak és a Tanácsnak szintén részt kell vennie 
ezeken az interparlamentáris üléseken; 

14. rámutat arra, hogy legitimitásának növelése és a nemzeti felelősségvállalás erősítése 
érdekében a parlamentek közötti együttműködés biztosításán túl fokozottabb 
erőfeszítéseket kell tenni a polgárokkal való kommunikáció érdekében, valamint 
tevékenyen be kell vonni a polgárokat a folyamatba;

15. megismétli, hogy annak érdekében, hogy megőrizzék az éves növekedési jelentés és a 
szemeszteri folyamat egészének hitelességét, a Tanácsnak indokolnia kell az éves 
növekedési jelentésen alapuló bizottsági ajánlások esetleges elutasítását; üdvözli a „hatos 
csomaggal” bevezetett, az országspecifikus ajánlásokkal kapcsolatos „kövesd vagy 
indokold” elvet, amelynek értelmében a Tanács nyilvánosan elszámoltatható azokért a 
módosításokért, amelyeket a bizottsági javaslatokhoz fűz, és véleménye szerint ezt az 
elvet a gyakorlatban is fokozottan érvényesíteni kell; 

16. emlékeztet arra, hogy a Parlamentet olyan megfelelő európai demokratikus fórumként kell 
elismerni, amely átfogó értékelést nyújt az európai szemeszter végén; úgy véli, hogy ezen 
elismerés jeleként az uniós intézmények képviselőinek és a folyamatba bevont gazdasági 
szerveknek ilyen irányú kérés esetén tájékoztatást kell nyújtaniuk az Európai Parlament 
képviselőinek;

17. felszólít a Parlament, a Bizottság és a Tanács közötti intézményközi megállapodás 
megkötésére annak érdekében, hogy az európai szemeszter egész folyamata során 
fokozzák a demokratikus ellenőrzést és az elszámoltathatóságot; 

18. utasítja elnökét, hogy mutassa be a Parlament által módosított éves növekedési 
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iránymutatásokat az Európai Tanács tavaszi ülésén, és úgy véli, hogy a Parlamentnek 
képviseltetnie kell magát a Tanács tavaszi ülésén, valamint be kell vonni a Parlamentet a 
tanácsi következtetések kidolgozásába. 


