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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών
(2011/2071(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 121, 126 και 148 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και το πρωτόκολλο (αριθ. 12) σχετικά με τη διαδικασία του
υπερβολικού ελλείμματος,

– έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 2010, με τίτλο
"Ενίσχυση του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής" (COM(2010)0250), και της 30ής
Ιουνίου 2010, με τίτλο «Ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών για τη
σταθερότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση – Εργαλεία για ισχυρότερη οικονομική
διακυβέρνηση της ΕΕ» (COM(2010)0367),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη
2020: Μια στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»
(COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ecofin της 15ης Φεβρουαρίου 2011
και της 7ης Σεπτεμβρίου 2010,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 50 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-
0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση και η διεύρυνση των διαφορών ανταγωνιστικότητας μετά
την καθιέρωση του ευρώ κατέδειξαν την ανάγκη μεγαλύτερου συντονισμού των
οικονομικών πολιτικών και στενότερης δημοσιονομικής επιτήρησης στην Ένωση,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συναίνεση των κοινοβουλίων για τους κρατικούς
προϋπολογισμούς είναι ένα από τα θεμέλια της δημοκρατίας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα των εθνικών οικονομικών πολιτικών
μέσω ενός αυξημένου συντονισμού στηρίζεται στη δημοκρατική νομιμότητα των
πολιτικών αυτών στο κοινοβουλευτικό επίπεδο,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο οδηγεί στον επανακαθορισμό των
ελεγκτικών μηχανισμών της Επιτροπής και του Συμβουλίου μέσω της κοινοβουλευτικής
εκπροσώπησης,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα αποκλειστικά διακυβερνητικό σύστημα συντονισμού θα ήταν
ανεπαρκές σε τομείς που απαιτούν συντονισμένη δράση της Ένωσης,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση του ευρωπαϊκού εξαμήνου θα έχει ως αποτέλεσμα
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αλλαγές στις εργασίες των εθνικών κοινοβουλίων,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει εκθέσει λεπτομερώς την άποψή της για το
ευρωπαϊκό εξάμηνο και ότι έως σήμερα δεν έχει λάβει υπόψη την ανάγκη νομιμοποίησης
της νέας διαδικασίας στο δημοκρατικό επίπεδο, ιδίως μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εθνικών κοινοβουλίων και των κοινωνικών εταίρων,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε με το διάλογο επί
νομισματικών θεμάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμβάλλει στον
καθορισμό και τον έλεγχο των οικονομικών πολιτικών και της δημοσιονομικής
επιτήρησης,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε κατά τις διακοινοβουλευτικές
συναντήσεις που οργανώνονται κάθε χρόνο από την Επιτροπή Οικονομικής και
Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Για ένα δημοκρατικό και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό εξάμηνο
1. είναι πεπεισμένο ότι η σημερινή κρίση πρέπει να οδηγήσει σε ενίσχυση του οικονομικού

πυλώνα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο θα
συμβάλει σε αυτό·

2. θεωρεί ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι καίριος για τη δημιουργία της
απαραίτητης δημοκρατικής νομιμότητας· υπενθυμίζει τις αρμοδιότητές του στην έγκριση
των νομοθετικών κειμένων που απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων του
ευρωπαϊκού εξαμήνου·

3. διαπιστώνει ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο αποτελεί πλέον το ετήσιο πλαίσιο εφαρμογής και
αξιολόγησης της στρατηγικής ΕΕ 2020 καθώς και των γενικών προσανατολισμών των
οικονομικών πολιτικών και των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση· τονίζει
ωστόσο ότι δεν πρέπει ούτε να αντικατασταθούν τα εργαλεία αυτά που προβλέπονται από
τη συνθήκη ούτε να περιοριστεί η σημασία τους· ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει
και να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο αρθρώνονται αυτά τα διάφορα μέσα·

4. διαπιστώνει ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης περιέχει δύο παραρτήματα που
καλύπτουν το ίδιο πεδίο με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και τους
γενικούς προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής· θεωρεί επομένως ότι θα έπρεπε
να υπόκεινται στην ίδια κοινοβουλευτική διαδικασία·

5. διαπιστώνει ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης όπως επικυρώθηκε από το εαρινό
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσανατολίζει την εκπόνηση των εθνικών μεταρρυθμιστικών
προγραμμάτων (ΕΜΠ) και των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης (ΠΣΣ) των
κρατών μελών με βάση τα οποία η Επιτροπή εκπονεί συστάσεις για κάθε χώρα·

6. ζητεί την έγκριση, με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, ειδικής νομοθεσίας ή
διοργανικής συμφωνίας που θα καθιστά δυνατή τη στήριξη της δημοκρατικής
νομιμότητας καθώς και της αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

7. επιθυμεί ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών και των
εθνικών οργάνων, ιδίως των κοινοβουλευτικών·
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Για ένα Κοινοβούλιο με πλήρη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό εξάμηνο

8. ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει πριν από τις 10 Ιανουαρίου κάθε χρόνου την ετήσια
επισκόπηση της ανάπτυξης·

9. καλεί την Επιτροπή να καταρτίζει την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης ως έγγραφο που
υποβάλλεται στην κοινοβουλευτική διαπραγμάτευση και μπορεί να αποτελεί αντικείμενο
τροπολογιών, ιδίως με την καθιέρωση της διάκρισης μεταξύ πολιτικών και τεχνικών
εξελίξεων·

10. καλεί την Επιτροπή να προσδιορίζει με σαφήνεια, κατά την ετήσια επισκόπηση της
ανάπτυξης, τις πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν στο επίπεδο της Ένωσης και των κρατών
μελών για την υποστήριξη των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, την υλοποίηση των
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 και τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών·

11. καλεί τους επιτρόπους που είναι υπεύθυνοι για το ευρωπαϊκό εξάμηνο να συζητούν την
ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, μόλις εγκριθεί από το σώμα, ενώπιον των αρμόδιων
επιτροπών του Κοινοβουλίου·

12. σκοπεύει να διοργανώνει κάθε χρόνο, πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
διακοινοβουλευτικό φόρουμ που θα συγκεντρώνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέλη των
επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων που είναι αρμόδιες για το ευρωπαϊκό εξάμηνο·
προτείνει το φόρουμ αυτό να περιλαμβάνει συνεδριάσεις των πολιτικών ομάδων, των
αρμόδιων επιτροπών και μια σύνοδο ολομέλειας για την έγκριση κοινού ψηφίσματος προς
το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· αναθέτει στον Πρόεδρό του να το εκπροσωπεί στο
εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βάσει του ψηφίσματος που θα εγκρίνεται με τον τρόπο
αυτό·

13. ζητεί από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να προσέρχεται κάθε χρόνο στην
ολομέλεια για να συζητήσει τη συνέχεια στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

14. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια του πιλοτικού έτους (2011), οι ευρωπαϊκές
κατευθυντήριες γραμμές έφτασαν μερικές φορές είτε πολύ νωρίς είτε πολύ αργά για να
έχουν πραγματικό αντίκτυπο στις εθνικές δημοσιονομικές αποφάσεις·

15. καλεί τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να προσαρμόσουν το
χρονοδιάγραμμα και την εθνική διαδικασία τους για την έγκριση του προϋπολογισμού
ώστε να λαμβάνεται υπόψη το ευρωπαϊκό εξάμηνο και ιδίως να αποφασίζουν για τα
εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα (ΕΜΠ) και τα προγράμματα σταθερότητας και
σύγκλισης (ΠΣΣ) πριν από τη διαβίβαση του προϋπολογισμού από την εθνική κυβέρνηση·

16. θεωρεί ότι οι τροποποιήσεις αυτές θα ενισχύσουν την ικανότητα των εθνικών
κοινοβουλίων να ασκούν έλεγχο επί των εθνικών προϋπολογισμών παρέχοντάς τους μια
συνολική εικόνα, που θα ενσωματώνει τον ευρωπαϊκό συντονισμό των οικονομικών
πολιτικών·

17. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί από κοινού με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της
συγκρισιμότητας των δαπανών του εθνικού προϋπολογισμού τους, εντάσσοντάς τις σε
κοινή ονοματολογία που θα επιτρέπει να μετράται η συμβολή τους στην υλοποίηση των
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στόχων της στρατηγικής 2020·

18. σκοπεύει να προχωρήσει σε διαβουλεύσεις με την Επιτροπή και τις υπηρεσίες της, τους
κοινωνικούς εταίρους, καθώς και εμπειρογνώμονες και ειδικούς, προκειμένου να είναι
σαφή τα έγγραφα που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη·

19. υπογραμμίζει ότι τα ΠΣΣ και τα ΕΜΠ πρέπει να ανακοινώνονται από τα κράτη μέλη πριν
από το τέλος Απριλίου· διαπιστώνει ότι στις αρχές Μαΐου 2011 ήταν προσιτή μόνο μια
μικρή μειονότητα εγγράφων·

20. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάζει τις συστάσεις τις μετά την ανάλυση των
προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης και των εθνικών μεταρρυθμιστικών
προγραμμάτων·

21. σκοπεύει να διοργανώνει μετά το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διακοινοβουλευτική
συνάντηση (δημοσιονομική διάσκεψη) που θα συγκεντρώνει τους προέδρους των
επιτροπών οι οποίες είναι υπεύθυνες για το ευρωπαϊκό εξάμηνο στα εθνικά κοινοβούλια
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ECON, EMPL, BUDG) με αντικείμενο τις προτάσεις
συστάσεων της Επιτροπής·

22. ζητεί από το Συμβούλιο να αιτιολογεί το μήνα Ιούλιο κάθε έτους, το Σεπτέμβριο εάν
πρόκειται για έτος διενέργειας εκλογών, κάθε ουσιαστική αλλαγή που θα επιφέρει στις
προτάσεις συστάσεων της Επιτροπής·

23. ζητεί να συμμετέχει στο μακροοικονομικό διάλογο, που πρέπει να ενισχυθεί και να
αποκτήσει περισσότερο διαδραστικό χαρακτήρα·

24. επιθυμεί τη διοργάνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζήτησης με τους αρχηγούς
κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών που απευθύνονται στον ευρωπαϊκό
μηχανισμό σταθερότητας πριν από την ενεργοποίησή του·

25. σκοπεύει να προβεί σε έλεγχο της μακροοικονομικής κατάστασης της Ένωσης το
φθινόπωρο, στηριζόμενο σε μια διαφοροποιημένη ομάδα οικονομικών ιδρυμάτων,
προκειμένου να προωθήσει τη συζήτηση και να αποκτήσει μια δεύτερη οικονομική
πραγματογνωμοσύνη ενόψει των ανταλλαγών απόψεων με την Επιτροπή πριν από τη
σύνταξη της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης·

26. καλεί το Συμβούλιο να το ενημερώνει κάθε χρόνο, κατά τις πρώτες εβδομάδες του έτους,
σχετικά με την υλοποίηση του προηγούμενου ευρωπαϊκού εξαμήνου·

27. επιθυμεί να αναθεωρούνται τακτικά οι διάφορες πτυχές του ευρωπαϊκού εξαμήνου, και
ιδίως ο ρόλος των διαφόρων θεσμικών οργάνων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι
συζητήσεις και οι προτάσεις που θα παρουσιάζονται·

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την
Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα εθνικά κοινοβούλια, στην ΕΚΤ και στον
πρόεδρο της Ευρωομάδας.


