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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad metinė augimo apžvalga, kurią patvirtino pavasario Europos Vadovų 
Taryba, yra pagrindinis dokumentas, pagal kurį rengiamos valstybių narių nacionalinės 
reformų programos (NRP) bei stabilumo ir konvergencijos programos (SKP), kuriomis 
remdamasi Komisija rengia konkrečias rekomendacijas kiekvienai šaliai;

2. ragina Komisiją išsamiai paaiškinti priežastis, kodėl kiekvienais metais metinėje augimo 
apžvalgoje pasirenkami tam tikri prioritetai, ir į dokumentą įtraukti galimo šalutinio 
poveikio tam tikrose politikos srityse ir valstybėse vertinimą;

3. pabrėžia, kad metinės augimo apžvalgos, pirminio Europos semestrų ciklo dokumento, 
vaidmuo Europos semestrui yra ypač svarbus, todėl dėl jo iš esmės turi sutarti daug įvairių 
institucijų;

4. primena, kad, atsižvelgiant į metinės augimo apžvalgos svarbą, Komisija, prieš priimdama 
šią apžvalgą, turėtų pasitarti su Parlamentu; mano, kad šiuo atžvilgiu Parlamentas turėtų 
raginti Komisiją aptarti bendras ex ante gaires proceso pradžioje prieš baigiant rengti ir 
paskelbti metinę augimo apžvalgą; 

5. pažymi, kad ekonominiu dialogu turėtų būti siekiama stiprinti proceso demokratinį 
įteisinimą pasitelkiant tinkamą metinės augimo apžvalgos rengimo, tolesnių veiksmų ir 
konkrečių rekomendacijų kiekvienai valstybei narei parlamentinę kontrolę; mano, kad 
svarbiausiais Europos semestro momentais reikėtų pasinaudoti ekonominiu dialogu, 
būtent ciklo pradžioje (t. y. prieš paskelbiant metinę augimo apžvalgą), tik ją paskelbus 
(t. y. prieš Tarybai priimant konkrečias rekomendacijas kiekvienai valstybei) ir proceso 
pabaigoje (t. y. Europos Vadovų Tarybai rekomendacijas patvirtinus);

6. laikosi nuomonės, kad netrukus po metinės augimo apžvalgos paskelbimo Parlamentas, 
balsuodamas plenariniame posėdyje, galėtų pranešti, ar pritaria politikos prioritetams ir 
uždaviniams;

7. mano, kad siekiant sustiprinti Parlamento vaidmenį ir poziciją sudarant darbotvarkę 
reikėtų apsvarstyti galimybę kiekvienos penkerių metų kadencijos pradžioje rengti 
daugiametės politikos prioritetų dokumentą;

8. primena būtinybę visapusiškai įtraukti Parlamentą į ekonomikos politikos koordinavimo ir 
sprendimų, kuriais siekiama sukurti tikrąją ekonominę ir pinigų sąjungą ir skatinti būtinus 
veiksmus visateisės bankų, ekonomikos, fiskalinės ir politikos sąjungos link, priėmimo 
procesą, siekiant padidinti sprendimų, kurie turi įtakos visiems piliečiams, teisėtumą; 

9. todėl primena, kad Europos semestras jokiu būdu neturi kelti pavojaus Europos 
Parlamento ar nacionalinių parlamentų išimtinėms teisėms;
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10. mano, kad siekiant sumažinti susirūpinimą dėl skaidrumo ir teisėtumo nacionaliniai 
parlamentai šiame procese turėtų aktyviau dalyvauti, ir siūlo valstybėms narėms pritaikyti 
savo vidaus procedūras, kad nacionaliniai parlamentai galėtų dalyvauti diskusijose dėl 
savo šalies fiskalinių ir reformų planų prieš pateikiant juos ES; 

11. mano, kad, siekiant užtikrinti reikiamą demokratinį teisėtumą ir valstybių narių 
atsakomybę už Europos semestro procesą, labai svarbus glaudus Europos Parlamento ir 
nacionalinių parlamentų bendradarbiavimas pagal Protokolo Nr. 1 9 straipsnį; 

12. pritaria iki šiol vykusiam Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų atstovų dialogui 
ir palankiai vertina pastangas 2013 m. sausio mėn. pabaigoje rengti Europos semestro 
tarpparlamentinę savaitę;

13. laikosi nuomonės, kad Europos Parlamentas yra tinkama vieta nacionalinių parlamentų ir 
ES institucijų dialogui bei bendradarbiavimui; vis dėlto mano, kad Komisija ir Taryba taip 
pat turėtų dalyvauti šiuose tarpparlamentiniuose posėdžiuose; 

14. atkreipia dėmesį, kad būtina ne tik užtikrinti parlamentų bendradarbiavimą, bet ir labiau 
stengtis bendrauti su piliečiais ir aktyviai juos įtraukti į procesą siekiant padidinti 
bendradarbiavimo teisėtumą ir stiprinti jų įsipareigojimus nacionaliniu lygmeniu;

15. primena, kad, siekiant išsaugoti metinės augimo apžvalgos ir viso Europos semestro 
proceso patikimumą, Taryba privalo pagrįsti priežastis, jei nuspręstų nesilaikyti metine 
augimo apžvalga pagrįstų Komisijos rekomendacijų; pritaria principui „laikykis taisyklių 
arba pasiaiškink“, kurį įvedė šešios valstybės narės, remdamosi konkrečiomis 
rekomendacijomis kiekvienai valstybei, pagal kurias Taryba yra atskaitinga už bet kokius 
Komisijos siūlymų pakeitimus, ir mano, kad šį principą reikėtų įtvirtinti praktiškai; 

16. primena, kad Parlamentas turi būti pripažintas tinkamu Europos demokratiniu forumu, 
teikiančiu bendrą vertinimą Europos semestro pabaigoje; mano, kad tokio pripažinimo 
ženklu galėtų būti susijusių ES ir ekonominių institucijų Europos Parlamento nariams 
teikiama informacija, kai prašoma ją pateikti;

17. ragina Parlamentą, Komisiją ir Europos Vadovų Tarybą priimti tarpinstitucinį susitarimą 
siekiant pagerinti demokratinę kontrolę ir atskaitomybę pasitelkus Europos semestro 
procesą; 

18. paveda Pirmininkui pateikti Parlamento iš dalies pakeistas metines augimo gaires 
pavasario Europos Vadovų Tarybai ir mano, kad Parlamentui turėtų būti atstovaujama 
pavasario Europos Vadovų Taryboje ir jis turėtų dalyvauti rengiant Tarybos išvadas. 


