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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. uznává strategii, kterou definoval Parlament, konkrétně projednání legislativních návrhů 
bez zasahování do částek stanovených ve víceletým finančním rámci (VFR); je 
přesvědčen, že Parlament musí výsledky strategie zhodnotit;

2. lituje skutečnosti, že částky z roku 2011, které Komise navrhla jakožto základ pro jednání, 
neodrážely skutečnou situaci v členských státech;

3. lituje faktu, že o prvcích týkajících se legislativních návrhů jednala a rozhodovala 
Evropská rada místo toho, aby byly odsouhlaseny na úrovni příslušného složení Rady 
a příslušného výboru;

4. lituje toho, že v případech, kdy se spoluzákonodárci dohodli na rozšíření rozsahu 
navržených finančních programů, nemohlo dojít k odpovídajícímu zvýšení finančních 
přídělů; vyjadřuje politování nad tím, že výše prostředků navržená pro ESF, tedy 25 % 
z fondů politiky soudržnosti, nemohla být zachována při pojednávání VFR na období 
2014–2020;

5. lituje skutečnosti, že navzdory zřejmému nedostatku času, který pramení z blížícího se 
konce platnosti VFR a konání evropských voleb, byla jednání o Evropském fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci (EGF) a Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) 
odložena, následkem čehož se zkrátil harmonogram pro uzavření dohod; 

6. zdůrazňuje obtížnost individuálně projednávaných horizontálních prvků, které se podobají 
různým víceletým plánům v různých oblastech politiky;

7. zdůrazňuje problematickou závislost projednávání legislativních návrhů na pokroku 
dosaženého při jednáních o globálním rámci VFR;

8. lituje, že navzdory ustanovením Smlouvy se Rada rozhodla jednat o legislativních 
návrzích pouze na základě částečně obecných přístupů nebo obecných přístupů bez 
mandátu vyplývajícího z pozměňovacích návrhů, které Parlament předložil.


