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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om det europæiske halvår for samordning af de økonomiske politikker
(2011/2071(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EU-traktatens artikel 3,

– der henviser til EUF-traktatens artikel 121, 126 og 148 og protokol nr. 12 om proceduren i 
forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. maj 2010 om styrket samordning af de 
økonomiske politikker (KOM(2010)0250) og af 30. juni 2010 om øget samordning af de 
økonomiske politikker med henblik på stabilitet, vækst og beskæftigelse – redskaber til 
styrkelse af den økonomiske styring i EU (KOM(2010)0367),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 om Europa 2020 – en strategi 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (KOM(2010)2020),

– der henviser til konklusionerne fra Økofinrådet af 15. februar 2011 og 7. september 2010,

– der henviser til forretningsordenens artikel 50,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at krisen og de stadig større forskelle i konkurrenceevnen siden euroens 
indførelse har anskueliggjort, at Unionen har behov for en øget samordning af de 
økonomiske politikker og en bedre budgetovervågning,

B. der henviser til, at den parlamentariske godkendelse af de offentlige budgetter er et af 
demokratiets fundamenter,

C. der henviser til, at nationale økonomiske politikker baseret på øget samordning kun vil 
være effektive, hvis de bygger på demokratisk legitimitet på det parlamentariske plan,

D. der henviser til, at det europæiske halvår indebærer en omlægning af Kommissionens og 
Rådets kontrolmekanismer gennem den parlamentariske repræsentation,

E. der henviser til, at en samordning, som udelukkende bygger på et mellemstatsligt system, 
ikke vil være tilstrækkeligt på de områder, der kræver en samordnet indsats fra Unionens 
side, 

F. der henviser til, at iværksættelsen af det europæiske halvår vil indebære ændringer i de 
nationale parlamenters arbejde, 

G. der henviser til, at Kommissionen ikke i detaljer har redegjort for sine visioner med 
hensyn til det europæiske halvår, og til dato heller ikke har taget højde for 
nødvendigheden af at legitimere den nye proces på det demokratiske plan, bl.a. ved hjælp 
af et bedre samarbejde mellem Europa-Parlamentet, de nationale parlamenter og 
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arbejdsmarkedets parter, 

H. der henviser til, at Europa-Parlamentet, hvad angår de indhøstede erfaringer i forbindelse 
med den monetære dialog, bør være med til at fastlægge og kontrollere de økonomiske 
politikker og overvåge budgettet, 

I. der henviser til den erfaring, der er erhvervet som led i de årlige interparlamentariske 
møder arrangeret af Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg, 

Et demokratisk og effektivt europæisk halvår

1. mener, at den aktuelle krise skal føre til en styrkelse af Den Økonomiske og Monetære 
Unions økonomiske søjle, og at det europæiske halvår skal bidrage hertil;

2. mener, at Europa-Parlamentet spiller en afgørende rolle med henblik på at sikre den 
nødvendige demokratiske legitimitet; henviser til sine beføjelser i forbindelse med 
vedtagelse af de lovgivningsmæssige tekster, der kræves for at forfølge målene for det 
europæiske halvår;  

3. konstaterer, at det europæiske halvår fremover tidsmæssigt følger den årlige ramme for 
iværksættelse og evaluering af Europa 2020-strategien samt de overordnede retningslinjer 
for den økonomiske politik og beskæftigelsesretningslinjerne; understreger dog, at 
halvåret hverken må træde i stedet for disse instrumenter, der har hjemmel i traktaten, 
eller begrænse deres betydning; anmoder Kommissionen om at afklare og præcisere 
samspillet mellem disse forskellige instrumenter;

4. fastslår, at to bilag i den årlige vækstundersøgelse dækker samme område som 
beskæftigelsesretningslinjerne og de overordnede retningslinjer for den økonomiske 
politik; mener derfor, at de bør underkastes samme parlamentariske procedure; 

5. påpeger, at den årlige vækstundersøgelse som godkendt på Det Europæiske Råds 
forårsmøde afstikker retningslinjerne for udarbejdelsen af de nationale reformprogrammer 
og medlemsstaternes stabilitets- og konvergensprogrammer, på grundlag af hvilke 
Kommissionen udarbejder anbefalinger for de enkelte lande; 

6. anmoder om, at der vedtages en specifik lovgivning eller en interinstitutionel aftale efter 
den almindelige lovgivningsprocedure, som skaber det nødvendige grundlag for den 
demokratiske legitimitet og et effektivt europæisk halvår;  

7. ønsker at styrke dialogen og samarbejdet mellem de europæiske og de nationale 
institutioner, og især mellem parlamenterne;  

Parlamentet som fuldgyldig aktør i det europæiske halvår

8. anmoder om, at Kommissionen inden den 10. januar hvert år vedtager den årlige 
vækstundersøgelse;

9. opfordrer Kommissionen til at udarbejde den årlige vækstundersøgelse som et dokument, 
der skal underkastes parlamentarisk behandling, og hvortil der kan stilles ændringsforslag, 
ved bl.a. at foretage en sondring mellem den politiske og tekniske udvikling;  
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10. anmoder Kommissionen om i den årlige vækstundersøgelse klart og tydeligt at redegøre 
for de initiativer, der er truffet på EU- og medlemsstatsplan for at støtte langsigtede 
investeringer, iværksætte Europa 2020-strategiens målsætninger og nedbringe de 
makroøkonomiske ubalancer; 

11. opfordrer de kommissionsmedlemmer, der er ansvarlige for det europæiske halvår, til, når 
kollegiet har vedtaget den årlige vækstundersøgelse, at drøfte denne med Europa-
Parlamentets kompetente udvalg;

12. vil hvert år inden Det Europæiske Råds forårsmøde arrangere et interparlamentarisk forum 
i Europa-Parlamentets regi for de udvalgsmedlemmer i de nationale parlamenter, som er 
ansvarlige for det europæiske halvår; foreslår, at dette forum omfatter møder med de 
politiske grupper og de kompetente udvalg og et plenarmøde, hvor der kan vedtages en 
fælles beslutning med henblik på Det Europæiske Råds forårsmøde; pålægger sin formand 
at repræsentere Europa-Parlamentet på Det Europæiske Råds forårsmøde med 
udgangspunkt i den således vedtagne beslutning;

13. opfordrer Det Europæiske Råds formand til hvert år at deltage i et plenarmøde for at 
drøfte opfølgningen af Det Europæiske Råds forårsmøde;

14. konstaterer, at de europæiske retningslinjer i pilotåret (2011) i nogle tilfælde blev forelagt 
for tidligt og andre gange for sent til reelt at kunne få indflydelse på de nationale 
budgetafgørelser;

15. opfordrer medlemsstaternes parlamenter og regeringer til at fastlægge deres tidsplan og 
nationale procedure for vedtagelse af budgettet, således at der tages hensyn til det 
europæiske halvår, og især til at behandle de nationale reformprogrammer og stabilitets-
og konvergensprogrammer, inden de nationale regeringer fremsender disse;

16. mener, at disse ændringer vil styrke de nationale parlamenters kapacitet til at udøve 
kontrol med de nationale budgetter, idet det vil give dem et samlet overblik over EU's 
samordning af de økonomiske politikker; 

17. anmoder Kommissionen om at samarbejde med medlemsstaterne for at gøre det lettere at 
sammenligne udgiftsposterne på de nationale budgetter ved at opføre dem i en fælles 
kontoplan, som gør det muligt at måle deres bidrag til opfyldelsen af Europa 2020-
strategiens målsætninger; 

18. vil rådføre sig med Kommissionen og dennes tjenestegrene, arbejdsmarkedets parter samt 
eksperter og specialister for at få dokumenterne fra medlemsstaterne nærmere belyst;

19. understreger, at medlemsstaterne bør fremsende stabilitets- og konvergensprogrammerne 
og de nationale reformprogrammer inden udgangen af april måned; konstaterer, at kun et 
beskedent antal dokumenter var tilgængelige i begyndelsen af maj 2011; 

20. henstiller til Kommissionen at forelægge sine anbefalinger efter at have analyseret 
stabilitets- og konvergensprogrammerne og de nationale reformprogrammer;

21. har til hensigt efter Det Europæiske Råds forårsmøde at tilrettelægge et 
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interparlamentarisk møde (en budgetkonference) med deltagelse af formændene for de 
udvalg i de nationale parlamenter, som er ansvarlige for det europæiske halvår, og 
formændene for Europa-Parlamentets ECON-, EMPL- og BUDG-udvalg med henblik på 
at drøfte Kommissionens forslag til anbefalinger;

22. anmoder Rådet om at begrunde enhver væsentlig ændring, det måtte have foretaget i 
Kommissionens forslag til anbefalinger, i juli måned hvert år og i september måned i 
valgår;

23. anmoder om at måtte deltage i den makroøkonomiske dialog, som bør styrkes og gøres
mere interaktiv;

24. ønsker, at der i EP-regi tilrettelægges en debat med stats- og regeringscheferne i de 
medlemsstater, der har anmodet om hjælp via den europæiske stabilitetsmekanisme, inden 
denne tages i brug;

25. vil nøje gennemgå den makroøkonomiske situation i EU til efteråret og i den forbindelse 
støtte sig til et bredt sammensat panel af økonomiske institutioner for at begunstige 
debatten og kunne trække på økonomiske sagkyndige, der foretager kontraprøvning, med 
henblik på drøftelserne med Kommissionen inden udarbejdelsen af den årlige 
vækstundersøgelse; 

26. opfordrer Rådet til hvert år i det pågældende års første uger at aflægge beretning til 
Europa-Parlamentet om gennemførelsen af det foregående europæiske halvår;

27. håber, at det europæiske halvårs forskellige aspekter, og især de forskellige institutioners 
rolle, vil blive revideret med regelmæssige mellemrum for at tage højde for de debatter, 
der måtte blive ført, og de forslag, der måtte blive stillet; 

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det 
Europæiske Råd, de nationale parlamenter, Den Europæiske Centralbank og formanden 
for Eurogruppen.


