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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja strategijo Parlamenta, da se je treba o zakonodajnih predlogih pogajati brez 
spreminjanja zneskov iz večletnega finančnega okvira; meni, da bi moral Parlament 
oceniti izid strategije;

2. obžaluje, da zneski za leto 2011, ki jih je Komisija predlagala kot izhodišče za pogajanja, 
ne odražajo dejanskega stanja v državah članicah;

3. obžaluje, da je o elementih v zvezi z zakonodajnimi predlogi razpravljal in odločal 
Evropski svet, namesto bi se o njih dogovorili na ravni ustrezne sestave Sveta in 
pristojnega odbora;

4. obžaluje, da odločitvam sozakonodajalcev o razširitvi področja uporabe predlaganih 
finančnih programov ni sledilo ustrezno povečanje dodeljenih finančnih sredstev; 
obžaluje, da predlaganih sredstev Evropskega socialnega sklada v višini 25 % sredstev 
kohezijske politike ni bilo mogoče ohraniti v pogajanjih za 2014–2020;

5. obžaluje, da so bila kljub očitni časovni stiski zaradi bližajočega se izteka veljavnosti 
večletnega finančnega okvira in zaradi bližajočih se evropskih volitev pogajanja o 
Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji in Evropski zvezi služb za ravnanje z 
odpadki in okolje preložena, kar pomeni zelo kratke roke za doseg dogovorov;

6. opozarja na težavnost ločenih pogajanj o horizontalnih elementih, ki so podobni številnim 
večletnim programom na različnih področjih politik;

7. opozarja na težave, ki izvirajo iz dejstva, da so pogajanja o zakonodajnih predlogih 
odvisna od napredka v pogajanjih o splošnem okviru večletnega finančnega okvira;

8. obžaluje, da se je Svet kljub določbam Pogodbe odločil pogajati o zakonodajnih predlogih 
le na osnovi delnih splošnih pristopov ali splošnih pristopov brez mandata iz predlogov 
sprememb Parlamenta.


