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KORTFATTAD MOTIVERING

Utskottet för ekonomi och valutafrågor stöder att de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska 
politiken och medlemsstaternas riktlinjer för sysselsättningen i hög grad integreras inom 
ramen för den europeiska terminen och att särskild vikt läggs vid att inte minska deras 
betydelse i enlighet med kommissionens och rådets uttalade mål om att öka ansvaret och den 
demokratiska kontrollen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 4

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet har länge framhållit 
att kommissionen och rådet bör se till att 
parlamentet får tillräckligt med tid och i 
varje fall inte mindre än fem månader för 
att fullgöra sin rådgivande funktion, så som 
den definieras i artikel 148.2 i fördraget, 
under den fullständiga översynen av 
medlemsstaternas sysselsättningsriktlinjer 
som enligt planerna ska genomföras under 
2014.

4. Europaparlamentet har länge framhållit 
att kommissionen och rådet bör se till att 
parlamentet får tillräckligt med tid, och i 
varje fall inte mindre än fem månader, för 
att lämna sina synpunkter på de 
integrerade riktlinjerna (allmänna
riktlinjer för den ekonomiska politiken 
och riktlinjer för sysselsättningen) inom 
ramen för den europeiska terminen och 
för att fullgöra sin rådgivande funktion, så 
som den definieras i artikel 148.2 i 
fördraget, under den fullständiga översynen 
av medlemsstaternas 
sysselsättningsriktlinjer som enligt 
planerna ska genomföras under 2014.
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