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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy európai parlamenti határozatra irányuló javaslatába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

Az Európai Parlament

1. üdvözli a 2013. június 27-én, a Parlament, az ír elnökség és a Bizottság között a 
legmagasabb politikai szinten létrejött politikai megállapodást a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret csomagjáról (többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelet és intézményközi megállapodás) mint a jelen körülmények és eljárási keretek 
között elérhető legjobb megállapodást; eltökélt szándéka a következő költségvetési eljárás 
során az újonnan létrehozott eszközök teljes körű alkalmazása, különösen a rugalmasság 
tekintetében;

2. úgy véli, hogy a Tanácson belül és intézményközi szinten egyaránt hosszadalmas és 
megfeszített tárgyalások és ezek eredményei nem jelentik az EUMSZ többéves pénzügyi 
keretre vonatkozó új, először alkalmazott rendelkezéseinek kielégítő végrehajtását, 
különösen a Parlament szerepét és kiváltságait illetően; 

3. fájlalja, hogy a Tanács úgy tekintette, hogy az Európai Tanács által 2013. február 8-án 
elfogadott következtetések kötelezik a Tanács tárgyaló feleit; hangsúlyozza, hogy az 
Európai Tanács által elfogadott következtetések a rendes jogalkotási eljárásra tartozó 
elemeket tartalmaznak, úgymint az elosztás módjára vonatkozó részletes kritériumokat, 
programok illetve kedvezményezettek szerint meghatározott pénzügyi keretösszegeket, 
valamint diszkrecionális pénzügyi előirányzatokat, melyek módosítják az uniós 
költségvetésből származó nemzeti visszatérítések szintjét;

4. sajnálatát fejezi ki továbbá amiatt, hogy a parlamenti delegáció és az egymást követő 
tanácsi elnökségek között az elmúlt pár évben történt számos kapcsolatfelvétel és 
találkozó nem volt a hatással tárgyalások hangvételére, ütemezésére és tartalmára, sem 
pedig a Tanács álláspontjára, ideértve a költségvetési megállapodás jogalkotási és 
költségvetési aspektusai megkülönböztetésének szükségességét; 

5. összegzésképpen megállapítja, hogy az EUMSZ 312. cikkének (5) bekezdésével 
összhangban alternatív munkamódszereket kell meghatározni a jövőre nézve a többéves 
pénzügyi keret elfogadásának megkönnyítése érdekében, melyek biztosítják, hogy a 
Parlamentnek az EUMSZ által biztosított, jogalkotással és költségvetéssel kapcsolatos 
jogait teljes mértékben tiszteletben tartsák, továbbá hogy a Tanács valóban folytasson 
tárgyalásokat a jogalapok minden úgynevezett, a „többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos” 
részéről, valamint hogy az Európai Tanács tartózkodjon attól, hogy az EUMSZ-t 
megsértve jogalkotóként lépjen fel; 

6. felkéri a Parlament Költségvetési Bizottságát, hogy az Alkotmányügyi Bizottsággal 
együttműködve vonja le a szükséges következtetéseket és tegyen új javaslatokat még 
megfelelő időben a 2016-os felülvizsgálat/módosítási javaslatok előtt a tárgyalások 
módjára vonatkozóan annak biztosítsa érdekében, hogy a költségvetés megállapítására 
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demokratikus és átlátható eljárásban kerüljön sor.


