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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. признава дефинираната от Парламента стратегия, а именно да преговаря по 
законодателните предложения, без да се намесва в цифрите по МФР; счита, че 
Парламентът следва да оцени резултатите от стратегията;

2. изразява съжаление, че данните от 2011 г., предложени от Комисията като основа за 
преговорите, не отразяваха действителността в държавите членки;

3. изразява съжаление, че елементи, отнасящи се до законодателни предложения, бяха 
обсъждани и за тях бяха взети решения от Европейския съвет, вместо да се постигне 
съгласие за тях на равнището на съответната формация на Съвета или на 
компетентната комисия;

4. изразява съжаление, че в случаите, в които съзаконодателите са постигнали 
съгласие за разширяване на обхвата на предложени финансови програми, това няма 
да може да бъде придружено от съответни увеличения в отпуснатите финансови 
средства; изразява неодобрение относно факта, че предлаганият пакет за ЕСФ с 25% 
средства за политиката на сближаване не можа да бъде запазен в преговорите за 
2014—2020 г.;

5. изразява съжаление, че въпреки очевидно недостатъчното време, произтичащо от 
предстоящото изтичане на МФР и на изборите за Европейски парламент, 
преговорите относно ЕФПГ и Фонда за европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица бяха забавени, което доведе до съкращаване на сроковете за 
постигане на съгласие; 

6. изтъква затрудненията да бъдат договаряни индивидуално хоризонтални елементи, 
които са подобни в няколко многогодишни програми в различни области на 
политики;

7. набляга на проблематичната зависимост на преговорите относно законодателни 
предложения от напредъка, постигнат в преговорите относно глобалната рамка на 
МФР;

8. изразява съжаление, че въпреки разпоредбите на Договорите, Съветът реши да 
преговаря по законодателните предложения въз основа на частични общи подходи 
или общи подходи, без мандат от предложените от Парламента изменения.


