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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. erkent de door het Parlement vastgestelde strategie om over wetgevingsvoorstellen te 
onderhandelen zonder zich in te laten met de MFK-cijfers; is van oordeel dat het 
Parlement de resultaten van deze strategie moet evalueren;

2. betreurt dat de cijfers voor 2011 die de Commissie als basis voor de onderhandelingen 
heeft voorgesteld niet de realiteit van de lidstaten weergeven;

3. betreurt dat de Europese Raad discussies heeft gevoerd en besluiten heeft genomen over 
elementen die verband houden met de wetgevingsvoorstellen, in plaats van dat hierover 
overeenstemming is bereikt op het niveau van de passende Raadsformatie en de 
verantwoordelijke commissie;

4. betreurt dat het besluit van de medewetgevers om de reikwijdte van de voorgestelde 
financiële programma's uit te breiden niet gepaard ging met een daarmee overeenkomende 
verhoging van de financiële middelen; betreurt het feit dat het voorgestelde ESF-bedrag 
van 25 % van de middelen van het cohesiebeleid niet kon worden gehandhaafd tijdens de 
onderhandelingen voor 2014-2020;

5. betreurt dat de onderhandelingen inzake het EGF en de FEAD, ondanks de evidente 
tijdsdruk vanwege de aanstaande afloop van het MFK en de Europese verkiezingen, 
vertraging hebben opgelopen, wat geleid heeft tot een krap tijdschema voor het bereiken 
van akkoorden; 

6. wijst op de moeilijkheid van individuele onderhandelingen over horizontale elementen die 
vergelijkbaar zijn met diverse meerjarenprogramma's op verschillende beleidsterreinen;

7. benadrukt de problematische afhankelijkheid tussen de onderhandelingen inzake de 
wetgevingsvoorstellen en de geboekte vooruitgang bij de onderhandelingen over het 
algemeen kader van het MFK;

8. betreurt dat de Raad, ondanks de Verdragsbepalingen, heeft besloten uitsluitend over 
wetgevingsvoorstellen te onderhandelen op basis van partiële algemene oriëntatie of 
algemene oriëntatie zonder een in de door het Parlement voorgestelde amendementen 
vastgesteld mandaat.


