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KORT BEGRUNDELSE

ECON-Udvalget støtter, at de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker og 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker i høj grad integreres i rammerne for det 
europæiske halvår og til, at der lægges vægt på ikke at mindske deres betydning i 
overensstemmelse med Kommissionens og Rådets erklærede mål om at styrke ejerskab og 
demokratisk kontrol.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Udkast til forslag til beslutning
Punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. gentager sin mangeårige opfordring til 
Kommissionen og Rådet om, at Europa-
Parlamentet sikres den nødvendige tid, og 
under alle omstændigheder mindst fem 
måneder, til at udøve sin rådgivende 
funktion i henhold til traktatens artikel 148, 
stk. 2, i forbindelse med den 
gennemgribende revidering af 
retningslinjerne for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker, der skal finde 
sted i slutningen af 2014;

4. gentager sin mangeårige opfordring til 
Kommissionen og Rådet om, at Europa-
Parlamentet sikres den nødvendige tid, og 
under alle omstændigheder mindst fem 
måneder, til at udtale sig om de 
integrerede retningslinjer (de overordnede 
økonomiske retningslinjer og 
retningslinjerne for 
beskæftigelsespolitikker) inden for 
rammerne af det europæiske semester og 
til at udøve sin rådgivende funktion i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 2, i 
forbindelse med den gennemgribende 
revidering af retningslinjerne for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, 
der skal finde sted i slutningen af 2014;



PE458.621v01-00 4/4 AD\856748DA.doc

DA

PROCEDURE

Titel Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik

Referencer KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)

Korresponderende udvalg EMPL

Udtalelse fra
Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON
3.2.2011

Rådgivende ordfører
Dato for valg

Sharon Bowles
9.2.2011

Dato for vedtagelse 10.2.2011

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

21
2
0

Til stede ved den endelige afstemning –
medlemmer

Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo 
Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel 
García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, 
Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni 
Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, 
Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Elena Băsescu, Olle Ludvigsson, Miguel Portas


