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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по конституционни въпроси да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

Европейският парламент,

1. приветства политическото споразумение, постигнато на 27 юни 2013 г. на най-
високо политическо равнище между Парламента, ирландското председателство и 
Комисията относно пакета за Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 
2014—2020 г. (Регламент за МФР и МИС) като максимално постижим резултат при 
настоящите обстоятелства и процедури; изразява решимост да използва в пълна 
степен в хода на предстоящите бюджетни процедури новите инструменти, които са 
установени, по-специално по отношение на гъвкавостта;

2. счита, че дългите и напрегнати преговори както в Съвета, така и на 
междуинституционално равнище и резултатите от тях не представляват 
удовлетворително прилагане на новите разпоредби на ДФЕС относно МФР, които 
бяха приложени за пръв път, по-специално по отношение на ролята и правомощията 
на Парламента;

3. изразява съжаление относно факта, че Съветът счете заключенията на Европейския 
съвет от 8 февруари 2013 г. за задължителни за преговарящите от Съвета;
подчертава, че заключенията на Европейския съвет също така включват елементи, 
попадащи в обхвата на обикновената законодателна процедура, като например 
подробни критерии за отпускане на средства, пакети от мерки по програми или 
бенефициери, както и дискреционни финансови средства, коригиращи равнището 
на националните приходи от бюджета на Съюза;

4. освен това изразява съжаление, че многобройните контакти и срещи, проведени 
през последните няколко години между неговата делегация и последователните 
председателства на Съвета не оказаха въздействие върху духа, графика или 
съдържанието на преговорите или върху позицията на Съвета, включително 
потребността от разграничаване на законодателните от бюджетните аспекти в 
споразумението за МФР;

5. заключава, че в съответствие с член 312, параграф 5 от ДФЕС алтернативни работни 
договорености следва да бъдат определени в бъдеще с цел улесняване на 
приемането на МФР, като се гарантира, че законодателните и бюджетните 
правомощия на Парламента, както са предоставени от ДФЕС, се зачитат в пълна 
степен, че Съветът понастоящем преговоря и по т.нар. „свързани с МФР“ части на 
правните основания и че Европейският съвет се въздържа да действа като 
законодател в нарушение на ДФЕС;

6. призовава своята комисия по бюджети, в сътрудничество с комисията по 
конституционни работи, да изготви необходимите заключения и своевременно да 
представи нови предложения преди предложенията за преглед/преразглеждане за 
2016 г. относно реда и условията за провеждане на подобни преговори, така че да се 
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гарантира демократичният и прозрачен характер на целия процес на определяне на 
бюджета.


