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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Výbor ECON vyjadřuje svou podporu myšlence, aby byly hlavní směry hospodářských 
politik a směry politik zaměstnanosti členských států jednoznačně začleněny do rámce
evropského semestru a aby se věnovala zvláštní pozornost tomu, aby se nesnižoval význam 
těchto směrů, a to s cílem splnit závazek, který přijala Komise a Rada, k převzetí větší 
odpovědnosti za své politiky a zajištění větší demokratické odpovědnosti. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. znovu opakuje svou výzvu Komisi
a Radě, aby zajistily, aby Parlamentu byla 
poskytnuta dostatečně dlouhá doba,
v každém případě minimálně pět měsíců, 
aby mohl splnit svou konzultační úlohu, 
jak ji stanoví čl. 148 odst. 2 Smlouvy,
v rámci celkového přepracování hlavních 
směrů politik zaměstnanosti členských 
států, které má proběhnout v roce 2014.

4. znovu opakuje svou dlouhodobou výzvu 
Komisi a Radě, aby zajistily, aby 
Parlamentu byla poskytnuta dostatečně 
dlouhá doba, v každém případě minimálně 
pět měsíců, aby Parlament mohl vyjádřit 
své stanovisko k integrovaným hlavním 
směrům (hlavním směrům hospodářských 
politik a politiky zaměstnanosti) v rámci 
evropského semestru a aby mohl splnit 
svou konzultační úlohu, jak ji stanoví 
čl. 148 odst. 2 Smlouvy, v rámci celkového 
přepracování hlavních směrů politik 
zaměstnanosti členských států, které má 
proběhnout v roce 2014.
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