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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het Europees Semester voor economische beleidscoördinatie
(2011/2071(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien de artikelen 121, 126 en 148 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, alsmede protocol nr. 12 betreffende de procedure bij buitensporige 
tekorten,

– gezien de mededelingen van de Commissie van 12 mei 2010 "Naar een intensivering van 
de economische beleidscoördinatie" (COM(2010)0250) en van 30 juni 2010 "Naar een 
intensivering van de economische beleidscoördinatie ten behoeve van stabiliteit, groei en 
werkgelegenheid – Instrumenten voor een krachtigere economische governance van de 
EU" (COM(2010)0367),

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010, "EUROPA 2020 Een strategie 
voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien de conclusies van de Raad Ecofin van 15 februari 2011 en van 7 september 2010,

– gezien artikel 50 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0000/2011),

A. overwegende dat de crisis en de toename van de verschillen op het gebied van 
concurrentievermogen sinds de invoering van de euro duidelijk hebben gemaakt dat de 
Unie behoefte heeft aan een nauwere coördinatie van het economisch beleid en aan een 
beter begrotingstoezicht,

B. overwegende dat de goedkeuring van de overheidsbegroting door het parlement een van 
de grondslagen van de democratie is,

C. overwegende dat voor de efficiëntie van het nationale economische beleid door middel 
van een nauwere coördinatie de democratische legitimiteit van dit beleid via het parlement 
vereist is,

D. overwegende dat het Europees semester leidt tot een herziening van de 
controlemechanismen van de Commissie en de Raad door de parlementaire
vertegenwoordiging,

E. overwegende dat een uitsluitend intergouvernementeel coördinatiesysteem niet zou 
volstaan op de terreinen waar een gecoördineerd optreden van de Unie nodig is,

F. overwegende dat de invoering van het Europees semester veranderingen met zich mee zal 
brengen in de werkzaamheden van de nationale parlementen,
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G. overwegende dat de Commissie haar visie van het Europees semester niet in detail heeft 
gepresenteerd en dat zij tot dusver geen rekening heeft gehouden met het feit dat de 
nieuwe werkwijze democratische legitimiteit moet krijgen, met name doordat het 
Europees Parlement, de nationale parlementen en de sociale partners er nauwer bij worden 
betrokken,

H. overwegende dat het Europees Parlement, rekening houdend met de ervaring die is 
opgedaan met de monetaire dialoog, tot de bepaling en de controle van het economisch 
beleid en het begrotingstoezicht moet bijdragen,

I. overwegende dat ervaring is opgedaan in het kader van de interparlementaire
bijeenkomsten die jaarlijks door de Commissie economische en monetaire zaken van het 
Europees Parlement worden georganiseerd,

Een democratisch en doeltreffend Europees semester 
1. is ervan overtuigd dat de huidige crisis moet leiden tot een versterking van de 

economische peiler van de economische en monetaire Unie en dat het Europees semester 
hiertoe moet bijdragen;

2. is van mening dat de rol van het Europees Parlement essentieel is om voor de vereiste 
democratische legitimiteit te zorgen; herinnert eraan dat het bevoegd is voor de 
goedkeuring van de wetgevingsteksten die voor het halen van de doelstellingen van het 
Europees semester nodig zijn;  

3. stelt vast dat het Europees semester voortaan het jaarlijkse kader vormt voor de uitvoering 
en evaluatie van de EU 2020-strategie, alsmede van de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid en van de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid; onderstreept 
evenwel het feit dat het Europees semester deze instrumenten, waarin het verdrag 
voorziet, niet mag vervangen, noch ervoor mag zorgen dat zij minder belangrijk worden; 
verzoekt de Commissie te verduidelijken en te preciseren hoe de verschillende genoemde 
instrumenten bij elkaar aansluiten;

4. stelt vast dat de jaarlijkse groeianalyse twee bijlagen bevat die betrekking hebben op 
hetzelfde terrein als de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid en de globale 
richtsnoeren voor het economisch beleid; is bijgevolg van mening dat deze bijlagen aan 
dezelfde parlementaire procedure moeten worden onderworpen; 

5. stelt vast dat de jaarlijkse groeianalyse die door de voorjaarsbijeenkomst van de Europese 
Raad is gevalideerd, de richting aangeeft voor de opstelling van de nationale 
hervormingsprogramma's (NHP's) en de stabiliteits- en convergentieprogramma's (SCP's) 
van de lidstaten, op basis waarvan de Commissie aanbevelingen per land opstelt;

6. vraagt dat via de gewone wetgevingsprocedure specifieke wetgeving of een 
interinstitutioneel akkoord wordt goedgekeurd als grondslag voor de democratische 
legitimiteit en de efficiëntie van het Europees semester; 

7. wil de dialoog en de samenwerking tussen de Europese en de nationale instellingen, met 
name de parlementen, intensiveren; 
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Het Parlement als volwaardige speler in het kader van het Europees semester

8. vraagt de Commissie jaarlijks vóór 10 januari de jaarlijkse groeianalyse goed te keuren;

9. vraagt de Commissie de jaarlijkse groeianalyse op te stellen als document waarover 
parlementaire onderhandelingen worden gevoerd en waarop amendementen kunnen 
worden ingediend, met name door een onderscheid in te voeren tussen de politieke en de 
technische ontwikkelingen;

10. vraagt de Commissie in de jaarlijkse groeianalyse duidelijk de initiatieven te identificeren 
die op het niveau van de Unie en de lidstaten zijn genomen om investeringen op lange 
termijn, het halen van de doelstellingen van de EU 2020-strategie en de terugdringing van 
de macro-economische onevenwichten te ondersteunen; 

11. verzoekt de commissarissen die voor het Europees semester bevoegd zijn, zodra de 
jaarlijkse groeianalyse door het college is goedgekeurd, erover te komen debatteren in de 
ter zake bevoegde commissies van het Europees Parlement;

12. zal jaarlijks vóór de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad een interparlementair 
forum organiseren waarbij leden van de voor het Europees semester bevoegde commissies 
van de nationale parlementen in het Europees Parlement worden samengebracht; stelt voor 
dat dit forum vergaderingen van de fracties en van de bevoegde commissies en een 
plenaire vergadering omvat, zodat met het oog op de voorjaarsbijeenkomst van de 
Europese Raad een gezamenlijke resolutie kan worden goedgekeurd; draagt zijn 
Voorzitter op het op basis van de aldus goedgekeurde resolutie op de 
voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad te vertegenwoordigen;

13. vraagt de voorzitter van de Europese Raad jaarlijks in de plenaire vergadering over de 
follow-up van de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad te komen debatteren;

14. merkt op dat de Europese richtsnoeren tijdens het proefjaar (2011) soms te vroeg of te laat 
zijn gekomen om een reële impact op de nationale begrotingsbesluiten te hebben;

15. verzoekt de parlementen en de regeringen van de lidstaten hun tijdschema en hun 
nationale procedure voor de goedkeuring van de begroting aan te passen om rekening met 
het Europees semester te houden, en met name over de NHP's en de SCP's te debatteren 
vóór de toezending hiervan door de nationale regering;

16. is van mening dat deze wijzigingen de capaciteit van de nationale parlementen moeten 
versterken om controle op de nationale begroting uit te oefenen, door hun een overzicht te 
bieden, waarin de Europese coördinatie van het economisch beleid wordt geïntegreerd;

17. vraagt de Commissie samen met de lidstaten te werken aan een betere vergelijkbaarheid 
van de uitgavenposten in de nationale begrotingen, door een gemeenschappelijke 
nomenclatuur voor deze posten creëren, om de bijdrage van de begrotingen tot het halen 
van de doelstellingen van de EU 2020-strategie te kunnen meten; 

18. zal overleg plegen met de Commissie en haar diensten, de sociale partners en deskundigen 
en specialisten, om de door de lidstaten toegezonden documenten te verduidelijken;
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19. onderstreept het feit dat de SCP's en de NHP's door de lidstaten moeten worden 
toegezonden voor het einde van de maand april; stelt vast dat aan het begin van de maand 
mei 2011 slechts een kleine minderheid van de documenten beschikbaar was; 

20. vraagt de Commissie na de analyse van de SCP's en de NHP's haar aanbevelingen te 
komen presenteren;

21. zal na de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad met de voorzitters van de voor het 
Europees semester bevoegde commissies van de nationale parlementen en van het 
Europees Parlement (ECON, EMPL, BUDG) een interparlementaire bijeenkomst 
(begrotingsconferentie) organiseren over de voorstellen voor aanbevelingen van de 
Commissie;

22. vraagt de Raad jaarlijks in de maand juli en tijdens een verkiezingsjaar in de maand
september elke substantiële wijziging te komen motiveren die hij in de voorstellen voor 
aanbevelingen van de Commissie heeft aangebracht;

23. wil graag deelnemen aan de macro-economische dialoog, die moet worden geïntensiveerd 
en interactiever moet worden;

24. wenst in het Parlement een debat te organiseren met de staatshoofden en regeringsleiders 
van de lidstaten die een beroep op het Europees stabiliteitsmechanisme doen, alvorens dit 
wordt ingezet;

25. zal in het najaar een audit uitvoeren van de macro-economische situatie van de Unie door 
een beroep te doen op een gediversifieerd panel van economische instellingen om het 
debat te bevorderen en te beschikken over economische tegenexpertise, met het oog op 
zijn uitwisselingen met de Commissie vóór de opstelling van de jaarlijkse groeianalyse; 

26. verzoekt de Raad jaarlijks in de loop van de eerste weken van het jaar bij het Parlement 
verslag over de uitvoering van het voorgaande Europees semester uit te brengen;

27. wenst dat de verschillende aspecten van het Europees semester, met name de rol van de 
verschillende instellingen, geregeld worden herzien om rekening te houden met de 
debatten die zullen zijn gevoerd en de suggesties die zullen zijn geformuleerd;

28. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
de Europese Raad, de parlementen van de lidstaten, de ECB en de voorzitter van de 
Eurogroep.


