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PRIJEDLOZI

Odbor za proračune poziva Odbor za ustavna pitanja da kao nadležni odbor u prijedlog odluke 
Europskog parlamenta uključi sljedeće prijedloge:

Europski parlament

1. pozdravlja politički dogovor postignut 27. lipnja 2013. na najvišoj političkoj razini između 
Parlamenta, irskog predsjedništva i Komisije o paketu Višegodišnjeg financijskog okvira 
(VFO) 2014. – 2020. (Uredba o VFO-u i MIS) jer je u trenutačnim okolnostima i 
postupcima bio najveće moguće postignuće; odlučan je tijekom budućih proračunskih 
postupaka u potpunosti iskoristiti nove utvrđene instrumente, posebno u pogledu 
fleksibilnosti;

2. smatra da dugački i naporni pregovori i u Vijeću i na međuinstitucionalnoj razini te njihov 
ishod ne predstavljaju zadovoljavajuću provedbu novih odredbi UFEU-a u vezi s VFO-om 
primijenjenih po prvi put, posebno u pogledu uloge i ovlasti Parlamenta;

3. ne odobrava činjenicu što je Vijeće zauzelo stajalište da su zaključci Europskog vijeća od 
8. veljače 2013. obvezujući za pregovarače Vijeća; ističe da su zaključci Europskog vijeća 
također obuhvaćali dijelove koji ulaze u redovni zakonodavni postupak, kao što su kriteriji 
dodjele sredstava, omotnice po programima ili korisnicima te diskrecijske dodjele 
sredstava kojima se prilagođava razina nacionalnih povrata iz proračuna Unije;

4. nadalje, žali što brojna stupanja u kontakt i sastanci održani tijekom proteklih nekoliko 
godina između izaslanstva i uzastopnih predsjedništava Vijeća nisu imali nikakav utjecaj 
na duh, kalendar ili sadržaj pregovora ili stajalište Vijeća, uključujući potrebu za 
razlikovanjem zakonodavnog od proračunskih vidova dogovora o VFO-u;

5. zaključuje da bi u skladu s člankom 312. stavkom 5. UFEU-a u budućnosti trebalo 
odrediti alternativan ustroj rada kako bi se potaklo usvajanje VFO-a osiguravajući da se u 
potpunosti poštuju zakonodavne i proračunske ovlasti Parlamenta dane UFEU-om, da 
Vijeće uistinu pregovara o svim takozvanim dijelovima pravne osnove koji su „povezani s 
VFO-om” te da se Europsko vijeće suzdrža od postupanja kao zakonodavac čime krši 
UFEU-u;

6. poziva Odbor za proračune da u suradnji s Odborom za ustavna pitanja donese potrebne 
zaključke i na vrijeme podnese nove prijedloge prije prijedloga za preispitivanje / reviziju 
2016. o modalitetima takvih pregovora kako bi se osigurala demokratska i transparentna 
narav cijelog postupka utvrđivanja proračuna.


