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FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Europa-Parlamentet

1. glæder sig over den politiske aftale, der blev indgået den 27. juni 2013 på højeste politiske 
plan mellem Parlamentet, det irske formandskab og Kommissionen vedrørende den 
flerårige finansielle rammepakke (FFR) for 2014-2020 (FFR-forordningen og den 
interinstitutionelle aftale (IIA)) som det maksimalt opnåelige under de nuværende 
omstændigheder og procedurer;  er fast besluttet på i løbet af den kommende 
budgetprocedure at gøre fuldt brug af det nyoprettede instrument, navnlig hvad 
fleksibiliteten angår;

2. er af den opfattelse, at de lange og anstrengende forhandlinger – både i Rådet og på 
interinstitutionel plan – og resultatet af disse ikke udgør en tilfredsstillende gennemførelse 
af de nye bestemmelser i TEUF for så vidt angår den flerårige finansielle ramme, som 
blev gennemført for første gang, navnlig med hensyn til Parlamentets rolle og beføjelser;

3. beklager, at Rådet anså Det Europæiske Råds konklusioner af 8. februar 2013 som 
bindende for Rådets forhandlere; understreger, at Det Europæiske Råds konklusioner også 
omfattede elementer, som henhører under den almindelige lovgivningsprocedure, såsom 
detaljerede tildelingskriterier, finansieringsrammer for programmer eller modtagere samt 
skønsmæssige finansielle tildelinger til justering af niveauet for udbetalinger fra EU-
budgettet til medlemsstaterne;

4. beklager desuden, at de mange møder, som er blevet afholdt, og de mange kontakter, som 
er blevet skabt i løbet af de seneste få år mellem dets delegationer og Rådets skiftende 
formandskaber ikke har haft nogen indvirkning på hverken ånden og indholdet i eller 
tidsplanen for forhandlingerne eller på Rådets holdning, herunder behovet for at sondre 
mellem de lovgivningsmæssige og de budgetmæssige aspekter i FFR-aftalen;

5. konkluderer, at der i overensstemmelse med artikel 312, stk. 5, i TEUF, i fremtiden bør 
defineres alternative arbejdsordninger med henblik på at lette vedtagelsen af FFR og for at 
sikre, at Parlamentets lovgivningsmæssige og budgetmæssige beføjelser, der er indrømmet 
i medfør af TEUF, overholdes fuldt ud, at Rådet rent faktisk indgår forhandlinger om alle 
FFR-relaterede dele af retsgrundlagene, og at Det Europæiske Råd afholder sig fra at 
agere som lovgiver i strid med TEUF;

6. opfordrer Budgetudvalget til i samarbejde med Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
at drage de nødvendige konklusioner og i god tid forud for 2016-
revisionen/-revisionsforslagene at fremsætte nye forslag om de nærmere regler for 
sådanne forhandlinger for at sikre hele budgetprocedurens demokratiske og gennemsigtige 
karakter.


