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FÖRSLAG 

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 

ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet anser att den europeiska planeringsterminen stärker den ekonomiska 

samordningen mellan medlemsstaterna enlig gemenskapsmetoden och därmed garanterar 

bättre ekonomisk styrning, vilket utgör ett mervärde för Europa. 

2. Europaparlamentet gläder sig över att den europeiska planeringsterminen har 

institutionaliserats genom förordning (EU) nr 1175/2011 om ändring av förordning (EG) 

nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt 

övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken. 

3. Europaparlamentet anser dock att den europeiska planeringsterminens legitimitet, 

transparens och effektivitet bör stärkas. 

4. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att stärka den europeiska 

planeringsterminens legitimitet och att reda ut de kvarstående juridiska tveksamheter som 

skulle kunna ge upphov till institutionella konflikter i framtiden, inbegripet dubblering 

och överlappning av befogenheter och ansvar samt brist på klarhet och ökad komplexitet 

för EU:s institutionella ramar. 

5. Europaparlamentet beklagar att den parlamentariska kontrollen endast spelar en mindre 

roll i processen och betonar att den europeiska planeringsterminen inte på något sätt får 

underminera Europaparlamentets och de nationella parlamentens befogenheter. 

6. Europaparlamentet konstaterar bekymrat att Europaparlamentet konsekvent har 

marginaliserats i samband med de viktiga ekonomiska beslut som fattats till följd av 

krisen, och anser att parlamentet måste involveras för att stärka legitimiteten för beslut 

som berör alla medborgare. 

7. Europaparlamentet anser att parlamentet är det rätta forumet för ekonomisk dialog och 

ekonomiskt samarbete mellan de nationella parlamenten och EU:s institutioner. 

8. Europaparlamentet anser att bestämmelserna om den ekonomiska dialogen och den nya 

samordningsmekanismen i förordning (EG) nr 1466/97 fullt ut måste genomföras och att 

den europeiska planeringsterminen i alla skeden bör underställas en fullständig 

demokratisk kontroll. 

9. Europaparlamentet anser att den ekonomiska dialogen bör utvidgas enligt modellen för 

den monetära dialogen med ECB, så att den omfattar regelbundna diskussioner mellan 

Europaparlamentet, kommissionen och Ecofinrådets ordförande om utarbetandet och 

uppföljningen av den årliga tillväxtöversikten och de landsspecifika rekommendationerna. 

10. Europaparlamentet påminner om att transparens och tillgång till information måste ställas 

i centrum för processen för att säkra demokratisk legitimitet, och att den europeiska 

planeringsterminen och den ekonomiska dialogen bör betraktas som delar av EU:s 
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institutionella ramar och bör främja gemenskapsmetoden genom att involvera 

EU-institutionerna i alla skeden. 

11. Europaparlamentet påminner om Herman Van Rompuys rapport, som lades fram vid 

rådets möte den 28–29 juni 2012, med titeln ”Mot en verklig ekonomisk och monetär 

union”, i vilken man efterlyser en mer tvingande ram för den politiska samordningen inom 

ramen för den europeiska planeringsterminen. 

12. Europaparlamentet anser att ett nära samarbete mellan Europaparlamentet och de 

nationella parlamenten, i enlighet med artikel 9 i protokoll nr 1, är av största betydelse för 

att säkra nödvändig demokratisk legitimitet och nationellt ansvarstagande för den 

europeiska planeringsterminen. Parlamentet kräver en förstärkning av dialogen mellan 

aktörerna på europeisk och nationell nivå, med full respekt för arbetsfördelningen mellan 

dessa båda nivåer. 

13. Europaparlamentet anser att det utöver att säkra samarbete mellan parlamenten också 

krävs större insatser för att kommunicera med medborgarna och aktivt involvera dem i 

processen. 

14. Europaparlamentet anser att de nationella parlamenten, för att minska oron i fråga om 

legitimiteten, bör spela en mer aktiv roll i processen, och föreslår att medlemsstaterna 

justerar sina interna förfaranden så att de nationella parlamenten kan delta i 

diskussionerna om deras länders finanspolitiska program och reformplaner innan de tas 

upp i EU.  

15. Europaparlamentet kräver en närmre involvering och ett aktivt deltagande av parlamentet i 

processen, och anser att kommissionen och rådet på grundval av artikel 121.5 i 

EUF-fördraget bör vara ansvariga inför Europaparlamentet för de landsspecifika 

rekommendationer som antas. 

16. Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att vederbörligen motivera sina 

politiska rekommendationer och att differentiera och prioritera de politiska åtgärderna för 

de olika länderna i syfte att styra in rådet på de länder som särskilt bör uppmärksammas. 

17. Europaparlamentet anser att för att bevara trovärdigheten för den årliga tillväxtöversikten, 

som ligger till grund för kommissionens rekommendationer, och transparensen för den 

europeiska planeringsterminen, är det viktigt att rådet fortsätter att motivera sina 

eventuella avvikelser från kommissionens rekommendationer. 

18. Europaparlamentet påminner om att samordningen av den ekonomiska politiken inom 

ramen för den europeiska planeringsterminen bör bygga på artikel 5 i EUF-fördraget och 

att de prioriteringar som fastställs inom planeringsterminen till fullo bör respektera de mål 

och krav som fastställs i artikel 3.3 i EU-fördraget och andra fördragsbestämmelser, 

särskilt artikel 121 i EUF-fördraget (allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken), 

artikel 126 i EUF-fördraget (alltför stora underskott) och artikel 148 i EUF-fördraget 

(sysselsättningspolitiken). 

19. Europaparlamentet påpekar att parlamentet måste erkännas som det europeiska 

demokratiska forum som ska göra en övergripande utvärdering när den europeiska 
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planeringsterminen löper ut. Parlamentet anser att, som ett tecken på detta erkännande, bör 

företrädare för EU-institutionerna och de ekonomiska organ som är involverade i 

processen lämna information till Europaparlamentets ledamöter när detta begärs. 

20. Europaparlamentet anser att parlamentet bör anpassa sin organisationsstruktur till den 

nyligen införda europeiska planeringsterminen, genom att bland annat inrätta ett ad 

hoc/tillfälligt utskott eller en arbets- eller styrgrupp för den årliga uppföljningen av den 

europeiska planeringsterminen.  
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