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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. wijst erop dat de jaarlijkse groeianalyse die door de voorjaarsbijeenkomst van de 
Europese Raad is gevalideerd, het basisdocument is dat de richting aangeeft voor de 
opstelling van de nationale hervormingsprogramma's (NHP's) en de stabiliteits- en 
convergentieprogramma's (SCP's) van de lidstaten, op grond waarvan de Commissie 
landenspecifieke aanbevelingen opstelt;

2. doet een beroep op de Commissie om nadrukkelijk te verantwoorden waarom elk jaar 
bepaalde prioriteiten in de jaarlijkse groeianalyse worden geselecteerd en om in het 
document een evaluatie op te nemen van de mogelijke overloopeffecten tussen 
beleidsterreinen en landen;

3. onderstreept dat de jaarlijkse groeianalyse, als eerste document van de cyclus van het 
Europees semester, een belangrijke rol in het semester vervult en dat hierover derhalve 
een brede consensus tussen de verschillende instellingen moet bestaan;

4. herinnert eraan dat de Commissie, in het licht van het belang van dit document, het 
Parlement moet raadplegen vóór de goedkeuring van de jaarlijkse groeianalyse; is in dit 
verband van oordeel dat het Parlement de Commissie moet verzoeken om de algemene 
voorafgaande leidraad in een eerder stadium van het proces te bespreken, voordat de 
jaarlijkse groeianalyse wordt voltooid en vrijgegeven; 

5. stelt vast dat met de economische dialoog moet worden gestreefd naar een versterking van 
de democratische legitimiteit van het proces middels gedegen parlementair toezicht op de 
voorbereiding en follow-up van de jaarlijkse groeianalyse en de landenspecifieke
aanbevelingen; is van mening dat de economische dialoog op cruciale momenten van het 
Europees semester moet worden aangewend, namelijk aan het begin van de cyclus vóór de 
publicatie van de jaarlijkse groeianalyse en tevens vlak na de publicatie ervan, vóór de 
goedkeuring door de Raad van de landenspecifieke aanbevelingen en aan het einde van 
het proces nadat de Europese Raad met de landenspecifieke aanbevelingen heeft 
ingestemd;

6. is van oordeel dat het Parlement vlak na de publicatie van de jaarlijkse groeianalyse zijn 
eigen instemming met of afkeuring van de beleidsprioriteiten en -doelstellingen kenbaar 
moet maken via een stemming in de plenaire vergadering;

7. is van mening dat, ten einde de rol en positie van het Parlement bij het vaststellen van de 
agenda te versterken, moet worden overwogen of het mogelijk is om aan het begin van 
elke vijfjaarlijks electoraal mandaat een document inzake beleidsprioriteiten voor 
meerdere jaren op te stellen; 

8. wijst andermaal op de noodzaak om het Parlement ten volle bij de coördinatie van het 
economisch beleid te betrekken, alsmede bij besluiten die zijn bedoeld om de oprichting 
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van een daadwerkelijke economische en monetaire unie te bevorderen en de nodige 
stappen te nemen op weg naar een volledige bank-, economische, fiscale en politieke unie 
ter vergroting van de legitimiteit van de besluiten die alle burgers aangaan; 

9. wijst er in dit verband op dat het Europees semester op geen enkele wijze de prerogatieven 
van het Europees Parlement en de nationale parlementen in gevaar mag brengen;

10. is van oordeel dat de nationale parlementen een actievere rol in het proces moeten spelen 
om zorgen over transparantie en legitimiteit weg te nemen, en stelt voor dat de lidstaten 
hun interne procedures aanpassen, opdat de nationale parlementen kunnen deelnemen aan 
de discussie over de belasting- en hervormingsplannen van hun land voordat deze aan de 
EU worden voorgelegd; 

11. meent dat nauwe samenwerking tussen het Europees Parlement en de nationale 
parlementen, overeenkomstig artikel 9 van Protocol nr. 1, cruciaal is voor de nodige 
democratische legitimiteit van het semesterproces en de eigen verantwoordelijkheid van 
de lidstaten daarvoor; 

12. looft de dialoog die tot dusverre tussen het Europees Parlement en de nationale 
vertegenwoordigers heeft plaatsgevonden en is verheugd over de organisatie van een 
interparlementaire week over het Europees semester eind januari 2013;

13. meent dat het Europees Parlement een passend platform voor dialoog en samenwerking 
tussen de nationale parlementen en de Europese instellingen is; is niettemin van oordeel 
dat de Commissie en de Raad ook bij deze interparlementaire bijeenkomsten aanwezig 
zouden moeten zijn; 

14. wijst erop dat het, naast het waarborgen van de samenwerking tussen de parlementen, 
tevens noodzakelijk is grotere inspanningen te doen om met de burgers te communiceren 
en deze actief bij het proces te betrekken om de legitimiteit ervan te vergroten en de eigen 
inbreng op nationaal niveau te schragen;

15. herhaalt dat de Raad, om de geloofwaardigheid van de jaarlijkse groeianalyse en van het 
gehele semesterproces te behouden, zich moet rechtvaardigen voor het geval hij de 
aanbevelingen van de Commissie op basis van de jaarlijkse groeianalyse weigert te 
volgen; is verheugd over het "pas toe of leg uit"-beginsel dat met het "sixpack" inzake de 
landenspecifieke aanbevelingen is ingevoerd en uit hoofde waarvan de Raad in het 
openbaar rekenschap moet afleggen over eventuele wijzigingen die hij in de 
Commissievoorstellen aanbrengt, en is van oordeel dat dit beginsel in de praktijk moet 
worden versterkt; 

16. wijst erop dat het Europees Parlement moet worden erkend als het passend Europees 
democratisch forum voor de uitvoering van een algemene evaluatie aan het einde van het 
Europees semester; meent dat de vertegenwoordigers van de EU-instellingen en de bij het 
proces betrokken economische organen, als blijk van deze erkenning, de leden van het 
Europees Parlement op aanvraag van informatie moeten voorzien;

17. dringt aan op een interinstitutioneel akkoord tussen het Parlement, de Commissie en de 
Raad ten einde de democratische controle en rekenschap tijdens het gehele semesterproces 
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te versterken; 

18. draagt zijn Voorzitter op tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de Raad de jaarlijkse 
richtsnoeren voor groei, zoals gewijzigd door het Parlement, te presenteren, en is van 
oordeel dat het Parlement tijdens de voorjaarsbijeenkomst vertegenwoordigd moet zijn en 
bij het opstellen van de conclusies van de Raad moet worden betrokken. 


