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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή ΟΙΚΟ εκφράζει την υποστήριξή της προς την πάγια ενσωμάτωση των γενικών 
προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής και των κατευθυντηρίων γραμμών των 
πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου καθώς 
και προς την απόδοση ιδιαίτερης προσοχής, ούτως ώστε η σημασία τους να μην μειωθεί, 
ενόψει της επίτευξης του δηλωμένου στόχου της Επιτροπής και του Συμβουλίου να αυξηθεί η 
ανάληψη ευθύνης και η απόδοση λογαριασμών σε δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της 
την ακόλουθη τροπολογία:

Τροπολογία 1

Draft Motion for a Resolution
Παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. διατυπώνει εκ νέου τη διαρκή του 
έκκληση προς την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι δίδεται 
επαρκής χρόνος στο Κοινοβούλιο, και σε 
κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από πέντε 
μήνες, για να εκπληρώσει το γνωμοδοτικό 
του ρόλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 148, 
παράγραφος 2, της Συνθήκης, κατά την 
πλήρη αναθεώρηση των κατευθυντήριων 
γραμμών για την πολιτική απασχόλησης 
των κρατών μελών, που έχει 
προγραμματιστεί για το τέλος του 2014·

4. διατυπώνει εκ νέου τη διαρκή του 
έκκληση προς την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι δίδεται 
επαρκής χρόνος στο Κοινοβούλιο, και σε 
κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από πέντε 
μήνες, για να εκφράσει τις απόψεις του 
επί των Ολοκληρωμένων 
Κατευθυντηρίων Γραμμών (Γενικών 
Προσανατολισμών της Οικονομικής 
Πολιτικής και Κατευθυντηρίων Γραμμών 
για την Απασχόληση) στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να 
εκπληρώσει το γνωμοδοτικό του ρόλο, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 148, παράγραφος 
2, της Συνθήκης, κατά την πλήρη 
αναθεώρηση των κατευθυντήριων 
γραμμών για την πολιτική απασχόλησης 
των κρατών μελών, που έχει 
προγραμματιστεί για το τέλος του 2014·
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