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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor ECON vyjadruje svoju podporu tomu, aby sa hlavné usmernenia hospodárskych politík 
a usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov intenzívne začleňovali do rámca 
európskeho semestra a aby sa venovala osobitná pozornosť tomu, že ich dôležitosť neklesne, 
v súlade s plnením cieľa zvýšenia účasti a demokratickej zodpovednosti, ktorý potvrdila 
Komisia a Rada.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Predbežný návrh uznesenia
Odsek 4

Predbežný návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. opäť pripomína svoju dlhodobú výzvu 
Komisii a Rade, aby zabezpečili, že 
Európsky parlament bude mať k dispozícii 
potrebný čas, v každom prípade najmenej 
päť mesiacov na to, aby v rámci úplnej 
revízie usmernení politík zamestnanosti 
členských štátov, ktorá je naplánovaná na 
rok 2014, splnil svoju konzultačnú úlohu, 
ktorá je vymedzená v článku 148 ods. 2 
zmluvy;

4. opäť pripomína svoju dlhodobú výzvu 
Komisii a Rade, aby zabezpečili, že 
Európsky parlament bude mať k dispozícii 
potrebný čas, v každom prípade najmenej 
päť mesiacov na to, aby v rámci úplnej 
revízie usmernení politík zamestnanosti 
členských štátov, ktorá je naplánovaná na 
rok 2014, vyjadril svoj názor na 
integrované usmernenia (hlavné smery 
hospodárskych politík a usmernenia pre 
oblasť zamestnanosti) v rámci európskeho 
semestra a splnil svoju konzultačnú úlohu, 
ktorá je vymedzená v článku 148 ods. 2 
zmluvy;
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