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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia ECON își manifestă susținerea pentru integrarea clară a orientărilor generale pentru 
politică economică și a orientărilor pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor 
membre în cadrul Semestrului european și pentru acordarea unei atenții speciale menținerii 
importanței acestora, în vederea realizării obiectivului stabilit de Comisie și de Consiliu de 
îmbunătățire a gradului de însușire a acestora și a răspunderii democratice.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de 
muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de propunere de rezoluție
Alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. își reiterează solicitarea adresată deja de 
mai multe ori Comisiei și Consiliului de a 
se asigura că Parlamentului i se acordă 
timpul necesar, de cel puțin cinci luni, 
pentru a-și îndeplini rolul consultativ 
definit la articolul 148 alineatul (2) din 
tratat, în cursul revizuirii complete a 
orientărilor pentru politicile de ocupare a 
forței de muncă ale statelor membre, care 
este programată pentru 2014;

4. își reiterează solicitarea adresată deja de 
mai multe ori Comisiei și Consiliului de a 
se asigura că Parlamentului i se acordă 
timpul necesar, de cel puțin cinci luni, 
pentru a-și exprima punctele de vedere cu 
privire la Orientările integrate (orientările 
generale pentru politică economică și 
orientările pentru politicile de ocupare a 
forței de muncă) în cadrul Semestrului 
european și pentru a-și îndeplini rolul 
consultativ definit la articolul 148 alineatul 
(2) din tratat, în cursul revizuirii complete 
a orientărilor pentru politicile de ocupare a 
forței de muncă ale statelor membre, care 
este programată pentru 2014;
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