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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. αναγνωρίζει τη στρατηγική που έχει αναπτύξει το Κοινοβούλιο, και συγκεκριμένα τη 
διαπραγμάτευση σχετικά με νομοθετικές προτάσεις χωρίς να γίνεται παρέμβαση στα 
αριθμητικά στοιχεία του ΠΔΠ· πιστεύει ότι είναι αναγκαίο το Κοινοβούλιο να προβεί σε 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της στρατηγικής αυτής·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα αριθμητικά στοιχεία για το 2011 που η 
Επιτροπή πρότεινε να αποτελέσουν τη βάση για τη διαπραγμάτευση δεν αντικατόπτριζαν 
την πραγματικότητα των κρατών μελών·

3. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ορισμένα στοιχεία που αφορούν 
νομοθετικές προτάσεις συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
αντί να συμφωνηθούν στο πλαίσιο της κατάλληλης σύνθεσης του Συμβουλίου και της
αρμόδιας επιτροπής·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής των 
προτεινόμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων που αποφασίστηκε από τους 
συννομοθέτες δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση της χρηματοδότησης· εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η προταθείσα χρηματοδότηση για το ΕΚΤ που 
περιλάμβανε το 25% των πόρων που προβλέπονταν για την πολιτική συνοχής δεν 
διατηρήθηκε για τις διαπραγματεύσεις που αφορούν την περίοδο 2014-2020·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το ΕΤΠ και το 
ΤΕΒΑ έχουν καθυστερήσει, παρά την προφανή πίεση χρόνου που οφείλεται στην 
επικείμενη λήξη του ΠΔΠ και τις ευρωπαϊκές εκλογές, με αποτέλεσμα τα χρονικά 
περιθώρια για την επίτευξη συμφωνιών να είναι πολύ στενά·

6. επισημαίνει ότι είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν μεμονωμένες διαπραγματεύσεις 
όσον αφορά οριζόντια στοιχεία που είναι παρεμφερή με διάφορα πολυετή προγράμματα 
σε διάφορους τομείς της πολιτικής·

7. τονίζει τον προβληματισμό που δημιουργεί η εξάρτηση των διαπραγματεύσεων που 
αφορούν νομοθετικές προτάσεις από την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με το συνολικό πλαίσιο του ΠΔΠ·

8. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά τις διατάξεις της Συνθήκης, το
Συμβούλιο αποφάσισε να διαπραγματευτεί νομοθετικές προτάσεις βασιζόμενο μόνο στις 
μερικές γενικές προσεγγίσεις του ή στις γενικές προσεγγίσεις του χωρίς να έχει λάβει την 
σχετική εντολή μέσω της τροποποιηθείσας πρότασης του Κοινοβουλίου.


