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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro
(2011/2071(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 121, 126 ir 148 straipsnius ir 
taip pat į Protokolą Nr. 12 dėl perviršinio deficito procedūros,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 12 d. Komisijos komunikatą dėl ekonominės politikos 
koordinavimo stiprinimo (COM(2010)0250) ir 2010 m. birželio 30 d. komunikatą 
„Ekonominės politikos koordinavimo stiprinimas, siekiant stabilumo, ekonomikos augimo 
ir darbo vietų kūrimo. Tvirtesnio ES ekonomikos valdymo priemonės“ 
(COM(2010)0367),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir finansų tarybos 2011 vasario 15 d. ir 2010 m. rugsėjo 7 d. 
išvadas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

A. kadangi krizė ir didėjantys konkurencingumo skirtumai įvedus eurą išryškino, kad ES 
reikia aktyviau koordinuoti ekonominę politiką ir labiau prižiūrėti biudžetą,

B. kadangi Parlamento pritarimas biudžetui yra vienas iš demokratijos pamatų,

C. kadangi nacionalinių ekonomikos politikų veiksmingumas stiprinant koordinavimą 
remiasi šių politikų, vykdomų parlamentiniu lygiu, demokratiniu teisėtumu,

D. kadangi Europos semestras verčia iš naujo apibrėžti Komisijos ir Tarybos kontrolės 
mechanizmus pasitelkiant parlamentinį atstovavimą,

E. kadangi išimtinai tarpvyriausybinė koordinavimo sistema yra nepakankama tose srityse, 
kurios reikalauja suderintų Europos Sąjungos veiksmų, 

F. kadangi Europos semestro įsisteigimas pakoreguos nacionalinių parlamentų darbus, 

G. kadangi Komisija išsamiai nepaaiškino savo Europos semestro vizijos ir iki šiol 
neatsižvelgė į būtinybę demokratiškai įteisinti naują procesą, visų pirma labiau susiejant 
Europos Parlamentą, nacionalinius parlamentus ir socialinius partnerius, 

H. kadangi atsižvelgiant į patirtį, įgytą pinigų politikos dialogo metu, Europos Parlamentas 
turi prisidėti prie ekonominės politikos apibrėžimo ir kontrolės ir prie biudžeto priežiūros, 
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I. atsižvelgdamas į patirtį, įgytą tarpparlamentinių susitikimų, kasmet rengiamų Europos 
Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, metu,

Už demokratišką ir veiksmingą Europos semestrą
1. yra įsitikinęs, kad dabartinė krizė turėtų paskatinti sustiprinti EPS ekonominį ramstį ir kad 

prie to turi prisidėti Europos semestras;

2. mano, kad Europos Parlamento vaidmuo yra labai svarbus siekiant sukurti būtiną 
demokratinį teisėtumą; primena savo įgaliojimus priimant teisės aktus, reikalingus 
Europos semestro tikslams įgyvendinti; 

3. pažymi, kad Europos semestras nuo šio yra metinė 2020 m. strategijos įgyvendinimo ir 
vertinimo nuostata, bendrosios ekonominės politikos gairės ir užimtumo politikos gairės; 
tačiau pabrėžia, kad jis neturi nei pakeisti šių priemonių, numatytų pagal Sutartį, nei 
sumažinti jų svarbą; prašo Komisijos paaiškinti ir patikslinti šių įvairių priemonių 
derinimą;

4. konstatuoja, kad prie metinės augimo apžvalgos yra du priedai, apimantys tą pačią sritį 
kaip užimtumo gairės ir bendrosios ekonominės politikos gairės; todėl mano, kad joms 
turėtų būti taikoma ta pati parlamentinė procedūra; 

5. konstatuoja, kad metinė augimo apžvalga, kurią patvirtino pavasario Europos Vadovų 
Taryba, rodo kryptį nacionalinėms reformų programų (NRP) bei valstybių narių stabilumo 
ir konvergencijos (SKP) programų rengimui, kuriomis remdamasi Komisija rengia 
konkrečias rekomendacijas kiekvienai šaliai;

6. ragina pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimti specialius teisės aktus arba tarpinstitucinį 
susitarimą, kurie leistų užtikrinti Europos semestro demokratinį teisėtumą ir 
veiksmingumą; 

7. pageidauja stiprinti dialogą ir bendradarbiavimą tarp Europos ir nacionalinių institucijų, 
ypač parlamentų; 

Už Parlamentą kaip visateisį Europos semestro veikėją

8. prašo, kad Komisija kasmet iki sausio 10 d. priimtų metinę augimo apžvalgą;

9. prašo Komisijos parengti metinę augimo apžvalgą kaip dokumentą, pateikiamą 
parlamentinėms deryboms ir kuriam gali būti teikiami pakeitimai, visų pirma nustatant 
skirtumą tarp politinių ir techninių pokyčių; 

10. prašo Komisiją metinėje augimo apžvalgoje aiškiai nustatyti iniciatyvas, kurių imtasi ES 
ir valstybių narių lygmeniu ir leidžiančių remti ilgalaikes investicijas, strategijos „ES 
2020“ tikslų įgyvendinimą ir makroekonominio disbalanso sumažinimą; 

11. ragina Komisijos narius, atsakingus už Europos semestrą, atvykti į atsakingus Europos 
Parlamento komitetus aptarti metinės augimo apžvalgos iškart po jos priėmimo kolegijoje;

12. kasmet prieš pavasario Europos Vadovų Tarybą surengs parlamentinį forumą, kurio 
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posėdyje Europos Parlamente dalyvaus nacionalinių parlamentų komitetų, atsakingų už 
Europos semestrą, atstovai; siūlo, kad šis forumas numatytų politinių frakcijų, atsakingų 
komitetų susitikimus ir plenarinę sesiją, kurios metu būtų priimama bendra rezoliucija dėl 
pavasario Europos Vadovų Tarybos; paveda Pirmininkui jam atstovauti pavasario Europos 
Vadovų Taryboje remiantis priimta rezoliucija;

13. prašo Europos Vadovų Tarybos pirmininko kasmet atvykti į plenarinį posėdį aptarti 
pavasario Europos Vadovų Tarybos rezultatų;

14. atkreipia dėmesį, kad per bandomuosius metus (2011 m.) Europos gairės būdavo 
priimamos kartais per anksti, kartais per vėlai, kad turėtų realų poveikį nacionaliniams 
sprendimams dėl biudžeto;

15. siūlo valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms pritaikyti savo tvarkaraštį ir 
nacionalines biudžeto tvirtinimo procedūras taip, kad būtų atsižvelgiama į Europos 
semestrą, ir ypač apsvarstyti nacionalines reformų programas (NRP) ir stabilumo ir 
konvergencijos programas (SKP) prieš nacionalinėms vyriausybėms jas perkeliant;

16. mano, kad šie pakeitimai turėtų sustiprinti nacionalinių parlamentų galimybes vykdyti 
nacionalinių biudžetų kontrolę, suteikiant jiems bendrą vaizdą ir įtraukiant juos į Europos 
ekonominės politikos koordinavimą;

17. prašo Komisijos kartu su valstybėmis narėmis dirbti siekiant pagerinti nacionalinių 
biudžetų išlaidų straipsnių palyginamumą integruojant juos į bendrą klasifikaciją, kuri 
suteikia galimybę išmatuoti, kaip jie prisideda apie strategijos „ES 2020“ įgyvendinimo; 

18. konsultuosis su Komisija ir jos tarnybomis, socialiniais partneriais, taip pat ekspertais ir 
specialistais, kad išsiaiškintų dokumentus, kuriuos pateikė valstybės narės;

19. pabrėžia, kad valstybės narės turi pateikti SKP ir NRP iki balandžio pabaigos; pažymi, 
kad tik labai nedidelė dokumentų dalis buvo prieinama 2011 m. gegužės pradžioje; 

20. ragina Komisiją baigus stabilumo ir konvergencijos programų bei nacionalinių reformų 
programų analizę pateikti rekomendacijas;

21. po pavasario Europos Vadovų Tarybos surengs tarpparlamentinį susitikimą (konferencija 
biudžeto tema), į kurį pakvies nacionaliniuose parlamentuose ir Europos Parlamente 
(ECON, EMPL, BUDG) už Europos semestrą atsakingų komitetų pirmininkus aptarti 
Komisijos pasiūlytas rekomendacijas;

22. prašo Tarybos kasmet liepos, o rinkimų metais – rugsėjo, mėnesį atvykti pagrįsti visus 
esminius pakeitimus, kuriuos ji padarė Komisijos rekomendacijoms;

23. prašo dalyvauti makroekonominiame dialoge turi būti sustiprintas ir interaktyvesnis;

24. pageidauja, kad, norint pasinaudoti Europos stabilumo mechanizmu, prieš jį aktyvuojant, 
Parlamente būtų surengtos diskusijos su valstybių narių valstybių ir vyriausybių vadovais;

25 rudenį atliks Europos Sąjungos makroekonominės situacijos auditą pasitelkdamas 
įvairiausių ekonomikos institutų išvadas, siekdamas paskatinti debatus ir užsitikrinti kitų 
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ekonomikos ekspertų nuomonę, kai reikės keistis  nuomonėmis su Komisija prieš rengiant 
metinę augimo apžvalgą; 

26. ragina Tarybą kasmet per pirmąsias einamųjų metų savaites pateikti ataskaitą apie 
praėjusio Europos semestro įgyvendinimą;

27. norėtų matyti įvairius Europos semestro aspektus, ir visų pirma įvairių reguliariai 
peržiūrimų institucijų vaidmenį, siekdamas atsižvelgti į vykstančias diskusijas ir pateiktus 
pasiūlymus;

28. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Vadovų Tarybai, 
nacionaliniams parlamentams, ECB ir Euro grupės pirmininkui.


