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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Det visade sig vara omöjligt att nå en överenskommelse om en förkortning av den 
fleråriga budgetramens löptid, så att den sammanfaller med parlamentets och kommissionens 
mandat, som börjar under 2014 (skäl Fa).

2. Lissabonfördragets möjligheter att ändra beslutsförfarandena för beslut om den fleråriga 
budgetramen och om egna medel utnyttjades inte (skäl Fb). 

Politiska frågor

3. Europaparlamentet konstaterar att Europeiska rådet tillämpade en uppifrån och ned-
strategi när det beslutade om den totala storleken på den fleråriga budgetramen 2014–2020, 
vilket visar på en oroande skillnad mellan Europeiska rådets politiska åtaganden för EU och 
dess motvillighet att ge dem tillräcklig finansiering. Parlamentet anser tvärtom att detta beslut 
borde ha byggt på en nedifrån-och-upp-process, utifrån en ingående bedömning av EU:s 
utgiftsbehov och de politiska målen i EU:s fleråriga program och den politik som fastställts av 
lagstiftaren. Parlamentet berömmer i detta avseende SURE-utskottets arbete, som ledde till en 
överenskommelse om politiska prioriteringar, men beklagar att det visade sig vara omöjligt att 
vid detta tillfälle inleda liknande förhandlingar om sakfrågor med rådet (punkt 6).

Institutionella frågor

4. Europaparlamentet påminner om att Europeiska rådet enligt fördraget inte har någon 
lagstiftande funktion. Parlamentet påminner därför om att Europeiska rådets slutsatser bör 
betraktas som förhandlingsdirektiv för rådet och att de aldrig utgör absoluta gränser som inte 
får bli föremål för förhandlingar med parlamentet. Parlamentet uppmanar Europeiska rådet att 
i sina slutsatser infoga en standardformulering för att erinra om bestämmelserna i artikel 15.1 
i EUF-fördraget (punkt 14).

5. Europaparlamentet är övertygat om att regeln om enhällighet i rådet innebär att 
överenskommelsen representerar den minsta gemensamma nämnaren utifrån behovet av att 
undvika veto från någon enda medlemsstat. Parlamentet betonar att en övergång till 
kvalificerad majoritet i omröstningen om förordningen om den fleråriga budgetramen skulle 
vara i linje med inte bara det ordinarie lagstiftningsförfarandet, som används för antagandet 
av praktiskt taget alla fleråriga EU-program, utan även med det årliga förfarandet för 
antagandet av EU-budgeten (punkt 18). 

6. Europaparlamentet noterar att Europeiska rådet skulle kunna använda den allmänna 
övergångsklausulen (artikel 48.7 i EUF-fördraget) för att genomföra övergången till 
omröstning med kvalificerad majoritet och tillämpning av det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet för beslut om egna medel och om den fleråriga budgetramen. 
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Parlamentet påminner dessutom om att artikel 312.2 i EUF-fördraget hur som helst möjliggör 
antagandet av omröstning med kvalificerad majoritet för den fleråriga budgetramen. 
Parlamentet uppmanar Europeiska rådet att använda dessa båda övergångsklausuler för det 
avsedda syftet för att strömlinjeforma beslutsfattandet i rådet och förhindra att politiken med 
nationell ”juste retour” (rättvis motprestation) i alltför hög grad prioriteras framför hela 
unionens gemensamma intressen (punkt 18a).

Den fleråriga budgetramen för 2014–2020: Fortsatt utveckling

7. Europaparlamentet begär att man i samband med halvtidsöversynen av den fleråriga 
budgetramen ska förbereda sig för en eventuell förkortning av nästa fleråriga budgetram, som 
skulle innebära att den omförhandlas under vart och ett av parlamentets och kommissionens 
mandatperioder. Detta skulle garantera en fullständig demokratisk legitimitet för regelbundna 
beslut om unionens budgetram, samtidigt som man vidtar åtgärder för att garantera längre 
finansieringsprograms stabilitet (punkt 25a).

8. Europaparlamentet noterar att de nya artiklarna 70 och 70a (interinstitutionella 
förhandlingar i lagstiftningsförfaranden ) i parlamentets arbetsordning kommer att tillämpas 
vid nästa förhandlingsrunda. Parlamentet rekommenderar att man i ett tidigt skede av 
parlamentets kommande valperiod ber utskottet med ansvar för arbetsordningen att se till att 
dessa artiklar stämmer överens med artikel 75 (den fleråriga budgetramen), artikel 75c 
(finanspolitiskt trepartsmöte) och artikel 81.3 (godkännandeförfarandet), i syfte att utarbeta en 
enda enhetlig artikel som gäller för de särskilda lagstiftningsförfaranden som föreskrivs i 
artiklarna 311 och 312 i EUF-fördraget när det gäller fastställandet av mandatet för och 
genomförandet av trepartsmötena (inbegripet talmannens roll), samt plenarförsamlingens 
kontroll (punkt 25b). 

9. Europaparlamentet anser att konventionen vid tidpunkten för nästa översyn av fördragen 
borde lägga fram förslag till ett system med verkligt medbeslutande mellan rådet och 
parlamentet när det gäller beslut om antagandet av den fleråriga budgetramen och egna medel 
(punkt 25c). 

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
Europeiska rådet, rådet, kommissionen och de nationella parlamenten (punkt 26).


