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BEKNOPTE MOTIVERING

De commissie ECON spreekt zijn steun uit voor een krachtige integratie van de globale 
richtsnoeren voor het economisch beleid en de werkgelegenheidsrichtsnoeren van de lidstaten 
in het kader van het Europees semester, en is van mening dat er op moet worden gelet dat het 
belang van die richtsnoeren niet ondersneeuwt, een en ander in overeenstemming met de 
doelstelling van de Commissie en de Raad om de betrokkenheid en de democratische 
verantwoording te vergroten.

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op 
te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Paragraaf 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. herinnert eraan dat het er sinds jaar en 
dag bij de Commissie en de Raad op 
aandringt om het Parlement de nodige tijd 
te geven in geen geval minder dan vijf 
maanden voor de uitoefening van zijn 
raadgevende rol, zoals omschreven in 
artikel 148, lid 2, van het Verdrag, tijdens 
de volledige herziening van de richtsnoeren 
voor het werkgelegenheidsbeleid, die 
normaal gezien zal plaatsvinden eind 2014;

4. herinnert eraan dat het er sinds jaar en 
dag bij de Commissie en de Raad op 
aandringt om het Parlement de nodige tijd 
te geven in geen geval minder dan vijf 
maanden om zijn mening te geven over de 
geïntegreerde richtsnoeren (Globale 
richtsnoeren voor het economisch beleid 
en werkgelegenheidsrichtsnoeren) in het 
kader van het Europees semester en voor 
de uitoefening van zijn raadgevende rol, 
zoals omschreven in artikel 148, lid 2, van 
het Verdrag, tijdens de volledige 
herziening van de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid, die normaal 
gezien zal plaatsvinden eind 2014;
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