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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er det 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. accepterer Parlamentets strategi om at forhandle om lovforslag uden henvisning til tallene 
i den flerårige finansielle ramme;  mener imidlertid, at Parlamentet bør vurdere 
resultaterne af denne strategi; 

2. beklager, at tallene for 2011, som blev foreslået af Kommissionen som grundlag for 
forhandlingerne ikke afspejler virkeligheden i medlemsstaterne;

3. beklager, at elementer af de lovgivningsmæssige forslag er blevet diskuteret og besluttet 
af Det Europæiske Råd og ikke aftalt af det relevante fagråd og det korresponderende 
udvalg;

4. beklager, at eventuelle aftaler mellem medlovgiverne om at forøge omfanget af de 
foreslåede finansieringsprogrammer ikke kunne modsvares af en tilsvarende forhøjelse af 
bevillingerne; beklager, at den foreslåede beløbsramme til Den Europæiske Socialfond på 
25 % af samhørighedsmidlerne ikke kunne fastholdes under forhandlingerne om perioden 
2014-2020;

5. beklager, at forhandlingerne om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 
og Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede på trods af det 
åbenlyse tidspres som følge af udløbet af den gældende flerårige finansielle ramme og 
valget til Europa-Parlamentet blev forsinkede, hvilket betød en stram tidsplan for at nå 
frem til en aftale; 

6. påpeger vanskelighederne ved at forhandle særskilt om horisontale elementer, der er 
fælles for forskellige flerårige programmer på forskellige politikområder;

7. understreger det problematiske i, at forhandlingerne om lovforslag var afhængige af 
fremskridt i de overordnede forhandlinger om den flerårige finansielle ramme;

8. beklager, at Rådet på trods af traktatens bestemmelser besluttede kun at forhandle om 
lovforslag på grundlag af en delvis generel tilgang eller en generel tilgang uden mandat i 
de ændringsforslag, Parlamentet havde stillet.


