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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Recorda que a Análise Anual do Crescimento, subscrita pelo Conselho Europeu da 
Primavera, é o documento que subjaz à elaboração dos Programas Nacionais de Reforma 
(PNR) e dos Programas de Estabilidade e Convergência (PEC) dos Estados-Membros, 
com base nos quais a Comissão elabora recomendações específicas por país;

2. Exorta a Comissão a apresentar uma descrição detalhada das razões que presidem, 
anualmente, à escolha das prioridades na Análise Anual do Crescimento e a incluir no 
documento uma avaliação dos possíveis efeitos colaterais nos diversos domínios políticos 
e nos países;

3. Salienta que a Análise Anual do Crescimento, que constitui o documento preliminar do 
ciclo do Semestre Europeu, desempenha neste um papel fundamental e, por conseguinte, 
importa que se chegue a um consenso alargado entre as diferentes instituições;

4. Recorda que, tendo em conta a sua importância, a Comissão deve consultar o Parlamento 
antes da adoção da Análise Anual do Crescimento; entende que, para tal, o Parlamento 
deve convidar a Comissão a discutir as orientações ex ante, numa fase mais precoce do 
processo, antes da conclusão e da publicação da Análise Anual do Crescimento; 

5. Regista que o diálogo no plano económico deve ter por objetivo o reforço da legitimidade 
democrática do processo, através do controlo parlamentar adequado ao nível da 
preparação, do acompanhamento da Análise Anual do Crescimento e das recomendações 
específicas por país; considera que o diálogo no plano económico deve ocorrer em 
momentos centrais do Semestre Europeu, nomeadamente no início do ciclo, antes e 
também pouco depois da publicação da Análise Anual do Crescimento, antes da adoção 
por parte do Conselho das recomendações específicas por país e, no final do processo, 
após a aprovação destas últimas por parte do Conselho Europeu;

6. Entende que, pouco após a publicação da Análise Anual do Crescimento, o Parlamento 
pode apoiar ou rejeitar as prioridades e os objetivos políticos, através de uma votação em 
plenário;

7. Considera que, tendo em vista o reforço do papel e da posição do Parlamento na definição 
da agenda, deverá considerar-se a possibilidade de o Parlamento preparar um documento 
plurianual que estabeleça as prioridades políticas no início do mandato eleitoral de cinco 
anos; 

8. Reitera a necessidade de envolver plenamente o Parlamento, quer ao nível da coordenação 
política e das decisões que visam impulsionar a criação de uma união económica e 
monetária genuína, quer ao nível da promoção das medidas necessárias, tendo em vista a 
plena união bancária, económica, orçamental e política, de forma a reforçar a legitimidade 
das decisões que afetam todos os cidadãos;  
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9. Recorda, a este respeito, que o Semestre Europeu não pode, de forma alguma, pôr em 
causa as prerrogativas do Parlamento Europeu ou dos parlamentos nacionais;

10. Considera que, a fim de reduzir as preocupações com a transparência e a legitimidade, os 
parlamentos nacionais devem desempenhar um papel mais ativo no processo e sugere que 
os Estados-Membros adaptem os seus procedimentos internos para que os parlamentos 
nacionais possam ser envolvidos na discussão dos planos orçamentais e de reforma dos 
seus países antes da sua apresentação à UE;  

11. Considera que uma estreita cooperação entre o Parlamento Europeu e os parlamentos 
nacionais, nos termos do artigo 9.º do Protocolo n.º 1, é fundamental para estabelecer a 
necessária legitimidade democrática e a apropriação nacional do processo do Semestre; 

12. Congratula-se com o diálogo encetado até à data entre o Parlamento Europeu e os 
representantes nacionais e saúda a organização da semana interparlamentar sobre o 
Semestre Europeu, no final de janeiro de 2013;

13. Considera que o Parlamento Europeu é a instância adequada para o diálogo e a 
cooperação entre os parlamentos nacionais e as instituições europeias; entende, contudo, 
que a Comissão e o Conselho devem estar igualmente presentes nestas reuniões 
interparlamentares; 

14. Salienta que, para além de garantir a cooperação entre os parlamentos, é também 
necessário envidar mais esforços para comunicar com os cidadãos e incluí-los ativamente 
no processo, por forma a aumentar a sua legitimidade e reforçar o seu sentimento de 
pertença a nível nacional;

15. Reitera que, a fim de preservar a credibilidade da Análise Anual do Crescimento e de todo 
o processo do Semestre, o Conselho deve imperativamente justificar, caso recuse seguir as 
recomendações da Comissão baseadas na Análise Anual do Crescimento, as suas razões 
para tal; congratula-se com o princípio «cumprir ou explicar» introduzido pelo pacote de 
seis propostas legislativas relativamente às recomendações específicas por país, de acordo 
com o qual o Conselho é publicamente responsável por quaisquer mudanças que introduza 
nas propostas da Comissão e considera que este princípio deve ser reforçado na prática; 

16. Recorda que o Parlamento Europeu tem de ser reconhecido como o fórum democrático 
europeu adequado para proceder a uma avaliação global no final do Semestre Europeu; 
considera que, como sinal desse reconhecimento, os representantes das instituições da UE 
e das organizações económicas envolvidas no processo devem prestar informações aos 
deputados ao Parlamento Europeu sempre que estas lhes forem solicitadas;

17. Preconiza um acordo interinstitucional entre o Parlamento, a Comissão e o Conselho, para 
reforçar o controlo democrático e a responsabilidade ao longo do processo do Semestre 
Europeu; 

18. Encarrega o seu Presidente de apresentar as Orientações Anuais para o Crescimento, 
alteradas pelo Parlamento, no Conselho Europeu da Primavera e considera que o 
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Parlamento deve estar representado no Conselho da Primavera e participar na elaboração 
das suas conclusões.


