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NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu začlenil tyto návrhy:

Evropský parlament

1. vítá politickou dohodu o balíčku víceletého finančního rámce (VFR) na období 2014–
2020 (nařízení VFR a IIA), které bylo dosaženo dne 27. června 2013 na nejvyšší politické 
úrovni mezi Parlamentem, irským předsednictvím a Komisí jako maximální dosažitelné 
dohody za stávajících okolností a postupů; je rozhodnut, že v průběhu nadcházejících 
rozpočtových procesů plně využije nově zřízené nástroje, zejména pokud jde o flexibilitu;

2. domnívá se, že dlouhá a namáhavá jednání jak v Radě, tak na interinstitucionální úrovni,
a jejich výsledek nepředstavují uspokojivé provádění nových ustanovení SFEU týkajících 
se VFR, která byla uplatněna poprvé, zejména pokud jde o úlohu a výsady Parlamentu;

3. vyjadřuje politování nad skutečností, že Rada považovala závěry Evropské rady ze dne 
8. února 2013 za závazné pro vyjednavače Rady; zdůrazňuje, že mezi závěry Evropské 
rady byly i skutečnosti, které spadají do řádného legislativního postupu, jako jsou 
podrobná kritéria pro přidělování prostředků, příděly podle programů nebo příjemců
a diskreční finanční příděly, kterými se upravuje výše vnitrostátních příjmů z rozpočtu 
Unie;

4. dále vyjadřuje politování, že četné kontakty a setkání, k nimž došlo v uplynulých pěti 
letech mezi jeho delegací a řadou po sobě jdoucích předsednictví Rady, nijak neovlivnily 
ducha, harmonogram nebo obsah jednání nebo stanovisko Rady, ani potřebu rozlišovat 
legislativní a rozpočtové aspekty dohod o VFR;

5. dospívá k závěru, že v souladu s čl. 312 odst. 5 SFEU by v budoucnu měla být definována 
alternativní pracovní ujednání usnadňující přijetí VFR, která zajistí, aby byly plně 
respektovány legislativní a rozpočtové pravomoci Parlamentu tak, jak mu je přiznává 
SFEU, aby Rada skutečně vyjednala i takzvané součásti právního základu související
s VFR a aby Evropská rada nejednala jako zákonodárce a neporušovala tak SFEU;

6. vyzývá Rozpočtový výbor, aby ve spolupráci s Výborem pro ústavní záležitosti navrhl 
nezbytné závěry a v řádném termínu před přezkumem / revizí návrhů v roce 2016 
předložil nové návrhy týkající se forem těchto jednání, aby byla zajištěna demokratická
a transparentní povaha celého procesu sestavování rozpočtu.


