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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. uznaje strategię określoną przez Parlament polegającą na negocjowaniu wniosków 
ustawodawczych bez ingerencji w kwoty przewidziane w wieloletnich ramach 
finansowych; uważa, że Parlament powinien ocenić rezultaty strategii;

2. wyraża ubolewanie, że kwoty zaproponowane przez Komisję w 2011 r. jako podstawa 
negocjacji nie odzwierciedlały realiów państw członkowskich;

3. wyraża ubolewanie, że elementy wniosku ustawodawczego zostały omówione i 
zatwierdzone przez Radę Europejską, nie zaś przeanalizowane przez odpowiedni skład 
Rady i komisję przedmiotowo właściwą;

4. wyraża ubolewanie, że nie zwiększono odpowiednio środków finansowych w momencie 
gdy współustawodawcy postanowili rozszerzyć zakres proponowanych programów 
finansowych; ubolewa nad faktem, że proponowana koperta EFS w wysokości 25% 
funduszy przeznaczonych na realizację polityki spójności nie została utrzymana w 
negocjacjach na lata 2014–2020;

5. wyraża ubolewanie, że pomimo oczywistej presji czasu wynikającej ze zbliżającego się 
wygaśnięcia wieloletnich ram finansowych i wyborów europejskich, negocjacje w 
sprawie EGF i Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zostały 
opóźnione, czego wynikiem był krótki czas na osiągnięcie porozumienia; 

6. zwraca uwagę na trudności związane z  osobnym negocjowaniem elementów 
horyzontalnych, które podobne są  do niektórych wieloletnich programów w różnych 
obszarach polityki;

7. zwraca uwagę na problem polegający na tym, że negocjacje dotyczące wniosków 
ustawodawczych są uzależnione od postępów dokonanych w negocjacjach dotyczących 
globalnych ram wieloletnich ram finansowych;

8. wyraża ubolewanie, że pomimo postanowień traktatu Rada postanowiła negocjować 
wnioski ustawodawcze jedynie w oparciu o częściowe podejście ogólne lub podejście 
ogólne, bez upoważnienia ustanowionego w poprawkach przedstawionych przez 
Parlament..


