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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. recunoaște strategia definită de Parlament, ce constă în negocierea propunerilor legislative 
fără a efectua modificări privind sumele aferente CFM; consideră că Parlamentul trebuie 
să evalueze rezultatul acestei strategii;

2. regretă faptul că sumele aferente anului 2011 propuse de către Comisie ca bază a 
negocierii nu au reflectat situația reală a statelor membre;

3. regretă faptul că unele elemente ale propunerilor legislative au fost discutate și decise în 
cadrul Consiliului European, în loc să fie convenite la nivelul formațiunii competente a 
Consiliului și al comisiei responsabile;

4. regretă faptul că în cazurile în care colegiuitorii au convenit să extindă sfera de aplicare a 
programelor financiare propuse, această extindere nu a putut fi urmată de creșteri 
corespunzătoare ale pachetelor financiare; regretă faptul că pachetul FSE propus, 
reprezentând 25 % din fondurile pentru politica de coeziune, nu a putut fi menținut în 
cadrul negocierilor aferente perioadei 2014-2020;

5. regretă faptul că, în ciuda urgenței evidente generate de expirarea CFM și de apropierea 
alegerilor europene, negocierile privind FEG și FEAD au fost amânate, ceea ce a avut 
drept consecință existența unor termene foarte constrângătoare pentru încheierea 
acordurilor; 

6. subliniază dificultatea de a negocia în mod individual elemente orizontale care se regăsesc 
într-o formă similară în cadrul mai multor programe multianuale în diferite domenii de 
politică;

7. subliniază corelația problematică dintre negocierile referitoare la propunerile legislative și 
progresele înregistrate în negocierile privind cadrul global al CFM;

8. regretă faptul că, în ciuda prevederilor tratatului, Consiliul a decis să negocieze unele 
propuneri legislative numai pe baza unor abordări generale parțiale sau a unor abordări 
generale, fără a respecta un mandat stabilit prin amendamentele propuse de Parlament. 


