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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påpekar att den årliga tillväxtöversikten, efter Europeiska rådets 
godkännande vid vårmötet, är det grunddokument som tjänar som orientering för 
utarbetandet av nationella reformprogram och stabilitets- och konvergensprogram, som 
sen ligger till grund för kommissionens landsspecifika rekommendationer.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uttryckligen redovisa skälen till att vissa 
prioriteringar har tagits med i den årliga tillväxtöversikten varje år och att i dokumentet 
inkludera en bedömning av de eventuella spridningseffekterna till andra politikområden 
och andra länder.

3. Europaparlamentet betonar att den årliga tillväxtöversikten, i egenskap av det dokument 
som inleder den europeiska planeringsterminens cykel, har en viktig roll att spela i 
planeringsterminen, och därför måste bred enighet om dokumentet råda mellan de olika 
institutionerna.

4. Europaparlamentet påminner om att kommissionen borde samråda med parlamentet innan 
den årliga tillväxtöversikten antas, med tanke på hur viktigt dokumentet är. Parlamentet 
anser i detta sammanhang att kommissionen bör uppmanas att diskutera den allmänna 
förhandsvägledningen med parlamentet på ett tidigare stadium, innan den årliga 
tillväxtöversikten slutförs och offentliggörs. 

5. Europaparlamentet konstaterar att den ekonomiska dialogen bör syfta till att stärka 
processens demokratiska legitimitet genom en ordentlig parlamentarisk granskning av 
utarbetandet och uppföljningen av den årliga tillväxtöversikten och de landsspecifika 
rekommendationerna. Parlamentet anser att den ekonomiska dialogen bör användas vid 
avgörande tidpunkter i den europeiska planeringsterminen, närmare bestämt i början av 
cykeln (innan den årliga tillväxtöversikten har publicerats) och även strax efter det att 
översikten publicerats (innan rådet har antagit de landsspecifika rekommendationerna) 
samt i slutet av processen (efter det att Europeiska rådet har godkänt de landsspecifika 
rekommendationerna).

6. Europaparlamentet skulle, strax efter publiceringen av den årliga tillväxtöversikten, kunna 
signalera sitt eget godkännande eller förkastande av de politiska prioriteringarna och 
målen, genom en omröstning i kammaren.

7. Europaparlamentet anser att man bör överväga möjligheten att parlamentet i början av 
varje femårig valperiod antar ett dokument med fleråriga politiska prioriteringar, i syfte att 
stärka parlamentets inflytande på fastställandet av agendan.

8. Europaparlamentet upprepar att parlamentet måste involveras fullt ut både i samordningen 
av den ekonomiska politiken och i de beslut som syftar till att skapa en genuin ekonomisk 
och monetär union och främja de åtgärder som krävs för att uppnå en fullständig 
bankunion, ekonomisk union, finanspolitisk union och politisk union, i syfte att öka 
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legitimiteten hos de beslut som påverkar alla medborgare. 

9. Europaparlamentet påminner i detta avseende om att den europeiska planeringsterminen 
inte på något sätt får tillåtas att inkräkta på Europaparlamentets eller de nationella 
parlamentens exklusiva rättigheter.

10. Europaparlamentet anser att de nationella parlamenten, för att minska oron i fråga om 
öppenhet och legitimitet, bör spela en mer aktiv roll i processen, och föreslår att 
medlemsstaterna justerar sina interna förfaranden så att de nationella parlamenten kan 
delta i diskussionerna om deras länders finanspolitiska program och reformplaner innan de 
tas upp i EU. 

11. Europaparlamentet anser att ett nära samarbete mellan Europaparlamentet och de 
nationella parlamenten, i enlighet med artikel 9 i protokoll nr 1, är av största betydelse för 
att säkra nödvändig demokratisk legitimitet och nationellt ansvarstagande för den 
europeiska planeringsterminen. 

12. Europaparlamentet lovordar den dialog som hittills hållits mellan Europaparlamentet och 
nationella representanter och välkomnar initiativet att hålla en interparlamentarisk vecka 
om den europeiska planeringsterminen i slutet av januari 2013.

13. Europaparlamentet anser att parlamentet är rätt forum för dialog och samarbete mellan de 
nationella parlamenten och EU:s institutioner. Parlamentet anser dock att kommissionen 
och rådet också bör delta i dessa interparlamentariska möten. 

14. Europaparlamentet påpekar att det är nödvändigt att se till att parlamenten samarbetar med 
varandra, men också att göra större insatser för att kommunicera med och aktivt inkludera 
allmänheten i processen, för att öka processens legitimitet och stärka ansvarskänslan för 
den på nationell nivå.

15. För att bevara tilltron till den årliga tillväxtöversikten och hela planeringsterminen 
påminner Europaparlamentet om att rådet måste motivera ett eventuellt beslut att inte följa 
de rekommendationer som kommissionen utfärdat på grundval av den årliga 
tillväxtöversikten. Parlamentet välkomnar den ”följ eller förklara”-princip som i och med 
lagstiftningspaketet om ekonomisk styrning infördes för de landsspecifika 
rekommendationerna. Enligt denna princip är rådet skyldigt att offentligt försvara alla 
ändringar som rådet gör av kommissionens förslag, och parlamentet anser att denna 
princip bör stärkas i praktiken. 

16. Europaparlamentet påpekar att parlamentet måste erkännas som det europeiska 
demokratiska forum som ska göra en övergripande utvärdering när den europeiska 
planeringsterminen löper ut. Parlamentet anser att ett tecken på detta erkännande bör vara 
att företrädare för EU-institutionerna och de ekonomiska organ som är involverade i 
processen lämnar information till Europaparlamentets ledamöter när detta begärs.

17. Europaparlamentet efterlyser en interinstitutionell överenskommelse mellan parlamentet, 
kommissionen och rådet i syfte att stärka den demokratiska kontrollen och 
ansvarsskyldigheten genom hela den europeiska planeringsterminen. 
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18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att presentera de årliga riktlinjerna för tillväxt, 
med parlamentets ändringar, vid Europeiska rådets vårmöte och anser att parlamentet bör 
vara med vid rådets vårmöte och delta i utarbetandet av rådets slutsatser. 


