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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor ECON izraža podporo odločni vključitvi širših smernic gospodarske politike ter 
smernic za politiko zaposlovanja držav članic v okvir evropskega semestra, posebna 
pozornost pa naj se nameni temu, da ne bi zmanjševali njihove pomembnosti, kar je tudi v 
skladu z uresničevanjem cilja Komisije in Sveta glede povečevanja lastništva in demokratične 
odgovornosti.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, naj v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Osnutek predloga resolucije
Odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. ponavlja svoj večkratni poziv Komisiji 
in Svetu, naj Parlamentu zagotovita 
potreben čas, v vsakem primeru vsaj pet 
mesecev, da lahko izpolni svojo 
posvetovalno vlogo, kot določeno v členu 
148(2) Pogodbe, med celovito revizijo 
smernic za politike zaposlovanja držav 
članic, ki je napovedana za leto 2014;

4. ponavlja svoj večkratni poziv Komisiji 
in Svetu, naj Parlamentu zagotovita 
potrebni čas, v vsakem primeru vsaj pet 
mesecev, da v okviru evropskega semestra 
izrazi stališče o integriranih smernicah 
(širše smernice gospodarske politike ter 
smernice za politiko zaposlovanja ), tako 
da bo lahko izpolnil svojo posvetovalno 
vlogo, kot določeno v členu 148(2) 
Pogodbe, med celovito revizijo smernic za 
politike zaposlovanja držav članic, ki je 
napovedana za leto 2014;
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