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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 

Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 

τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. φρονεί πως το ευρωπαϊκό εξάμηνο ενισχύει τον οικονομικό συντονισμό μεταξύ των 

κρατών μελών στο πλαίσιο της κοινοτικής μεθόδου και εξασφαλίζει τοιουτοτρόπως μια 

καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση που αντιπροσωπεύει προστιθέμενη αξία για την 

Ευρώπη, 

2. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο θεσμοθετήθηκε μέσω του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1175/2011 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 για την ενίσχυση 

της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των 

οικονομικών πολιτικών, 

3. είναι ωστόσο της άποψης ότι πρέπει να βελτιωθούν η νομιμότητα, η διαφάνεια και η 

αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού εξαμήνου, 

4. κρίνει σημαντικό το να ενισχυθεί η νομιμότητα του εξαμήνου και να αποσαφηνισθούν οι 

εναπομένουσες νομικές ασάφειες οι οποίες μπορούν διαφορετικά να προκαλέσουν 

θεσμικές συγκρούσεις στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένης της αλληλοεπικάλυψης, των 

διπλών αρμοδιοτήτων και ευθυνών και της έλλειψης σαφήνειας και αυξημένης 

πολυπλοκότητας του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ· 

5. λυπάται που ο κοινοβουλευτικός έλεγχος παίζει πολύ μικρό ρόλο στη διαδικασία και 

τονίζει πως το ευρωπαϊκό εξάμηνο δεν πρέπει επουδενί να διακυβεύσει τα προνόμια του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων· 

6. επισημαίνει με ανησυχία ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τίθεται διαρκώς στο περιθώριο 

των κύριων οικονομικών αποφάσεων που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της κρίσης και 

φρονεί πως πρέπει συμμετέχει σ’ αυτές για να αυξηθεί η νομιμότητα των αποφάσεων που 

επηρεάζουν όλους τους πολίτες· 

7. είναι της άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο κατάλληλος χώρος για την 

πραγμάτωση του οικονομικού διαλόγου και της συνεργασίας των εθνικών κοινοβουλίων 

με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· 

8. επαναλαμβάνει πως οι διατάξεις για τον οικονομικό διάλογο και ο νέος μηχανισμός 

συντονισμού που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1466/97 πρέπει να 

εφαρμοσθούν πλήρως και ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο πρέπει να υπόκειται σε όλες τις 

φάσεις σε πλήρη δημοκρατικό έλεγχο· 

9. είναι της γνώμης ότι ο οικονομικός διάλογος πρέπει να επεκταθεί και στο πρότυπο του 

νομισματικού διαλόγου με την ΕΚΤ, έτσι ώστε να περιληφθούν τακτικές συζητήσεις 

μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επιτροπής και του Προέδρου ECOFIN σχετικά με 

την προετοιμασία και τη συνέχεια της ετήσιας εξέτασης ανάπτυξης και τις ειδικές για 

κάθε χώρα συστάσεις· 
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10. υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλισθεί η δημοκρατική νομιμότητα, πρέπει η 

διαφάνεια και η πρόσβαση στην πληροφόρηση να αποτελέσουν βασικό στοιχείο της 

διαδικασίας και ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο και ο οικονομικός διάλογος πρέπει να 

εκλαμβάνονται ως μέρος του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ, να προαχθεί δε η κοινοτική 

μέθοδος με τη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της Ένωσης σε όλα τα στάδια· 

11. υπενθυμίζει την έκθεση του Herman Van Rompuy που υποβλήθηκε στη συνάντηση του 

Συμβουλίου στις 28 και 29 Ιουνίου 2012, η οποία είχε ως τίτλο «Προς μια ουσιαστική 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση»  και ζητούσε ένα περισσότερο εκτελεστό σχήμα 

για την πολιτική συντονισμού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου· 

12. φρονεί άκρως σημαντική την στενή συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και τα εθνικά κοινοβούλια, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1, 

προκειμένου να θεσπιστεί η απαιτούμενη δημοκρατική νομιμότητα και η εθνική αποδοχή 

της διαδικασίας του εξαμήνου· ζητεί δε να ενισχυθεί ο διάλογος ανάμεσα στο ευρωπαϊκό 

και εθνικό επίπεδο και να τύχει σεβασμού ο καταμερισμός εργασίας ανάμεσά τους· 

13. φρονεί πως πέρα από την εξασφάλιση της συνεργασίας ανάμεσα στα κοινοβούλια, 

χρειάζεται επίσης να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες επικοινωνίας με τους 

πολίτες και να τους δοθεί η δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής στη διαδικασία αυτή· 

14. είναι της άποψης ότι, προκειμένου να μειωθεί η ανησυχία ως προς τη νομιμότητα, τα 

εθνικά κοινοβούλια πρέπει να έχουν πιο ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία, προτείνει δε 

να προσαρμόσουν τα κράτη μέλη τις εσωτερικές διαδικασίες τους έτσι ώστε τα εθνικά 

κοινοβούλια να συμμετέχουν στη συζήτηση επί των φορολογικών και μεταρρυθμιστικών 

σχεδίων της χώρας τους πριν αυτά υποβληθούν στην ΕΕ·  

15. ζητεί να ασχολείται περισσότερο και να συμμετέχει ενεργά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

στη διαδικασία αυτή, φρονεί δε πως, βάσει του άρθρου 121, παρ. 5 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή 

και του Συμβούλιο πρέπει να δίνουν λόγο στο Κοινοβούλιο για τις ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις που εγκρίνονται· 

16. καλεί την Επιτροπή να αιτιολογεί δεόντως τις συστάσεις πολιτικής της και να 

διαφοροποιεί και δίνει προτεραιότητα τις δράσεις πολιτικής στις διάφορες χώρες 

προκειμένου να καθοδηγεί το Συμβούλιο ως προς τις χώρες στις οποίες πρέπει να δώσει 

ιδιαίτερη προσοχή· 

17. θεωρεί πως, για να προστατευθεί η αξιοπιστία της ετήσιας εξέτασης ανάπτυξης επί της 

οποίας βασίζονται οι συστάσεις της Επιτροπής, καθώς και η διαφάνεια του ευρωπαϊκού 

εξαμήνου, είναι σημαντικό να συνεχίσει το Συμβούλιο να συνεχίσει να εξηγεί γιατί 

αποκλίνει από τις συστάσεις της Επιτροπής· 

18. υπενθυμίζει ότι ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

εξαμήνου πρέπει να βασίζεται στο άρθρο 5 της ΣΛΕΕ, και ότι οι προτεραιότητες που 

καθορίζονται από το εξάμηνο πρέπει να τηρούν πλήρως τους στόχους και τις απαιτήσεις 

που ορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 3 της ΣΕΕ και άλλες διατάξεις της συνθήκης, και 

συγκεκριμένα στο άρθρο 121 ΣΛΕΕ (γενικοί προσανατολισμοί οικονομικής πολιτικής), 

στο άρθρο 126 ΣΛΕΕ (υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα) και στο άρθρο 148 ΣΛΕΕ 

(πολιτική για την απασχόληση)· 



 

AD\910922EL.doc 5/6 PE494.649v01-00 

 EL 

19. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναγνωριστεί ως το ενδεδειγμένο 

ευρωπαϊκό δημοκρατικό φόρουμ για την παροχή μιας συνολικής αξιολόγησης στο τέλος 

του ευρωπαϊκού εξαμήνου· πιστεύει πως σε απόδειξη της αναγνώρισης αυτής οι 

εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οικονομικοί φορείς 

που συμμετέχουν στη διαδικασία πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στα μέλη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν τους ζητείται· 

20. εκφράζει την άποψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προσαρμόσει την 

οργανωτική δομή του στο νεοθεσπισμένο ευρωπαϊκό εξάμηνο, με μέτρα όπως η 

δημιουργία μιας ad hoc/προσωρινής επιτροπής ή ομάδας εργασίας ή ομάδας καθοδήγησης 

για την ετήσια παρακολούθηση του ευρωπαϊκού εξαμήνου. 
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