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SUGGESTIES

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie constitutionele 
zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met het politieke akkoord dat op 27 juni 2013 op het hoogste politieke 
niveau werd bereikt tussen het Parlement, het Ierse voorzitterschap en de Commissie over 
het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020 en het IIA, als het hoogst haalbare in de 
huidige omstandigheden en met de huidige procedures; is vastbesloten om tijdens de 
komende begrotingsprocedures ten volle gebruik te maken van de nieuwe instrumenten, 
met name wat betreft flexibiliteit;

2. is van mening dat de lange en zware onderhandelingen, zowel binnen de Raad als tussen 
de instellingen, en de resultaten daarvan geen bevredigende tenuitvoerlegging behelzen 
van de nieuwe bepalingen van het VWEU met betrekking tot het MFK, die voor het eerst 
zijn toegepast, met name wat betreft de rol en de voorrechten van het Parlement;

3. betreurt het feit dat de Raad de conclusies van de Europese Raad van 8 februari 2013 als 
bindend beschouwde voor de onderhandelaars van de Raad; benadrukt dat de conclusies 
van de Europese Raad ook elementen omvatten die vallen onder de gewone 
wetgevingsprocedure, zoals gedetailleerde toewijzingscriteria, totaalbedragen per 
programma of begunstigde, alsmede discretionaire financiële toewijzingen ter correctie 
van de hoogte van de bedragen die van de Uniebegroting naar de lidstaten terugvloeien;

4. betreurt daarnaast dat het grote aantal contacten en vergaderingen in de afgelopen paar 
jaar tussen zijn delegatie en de achtereenvolgende voorzitterschappen van de Raad geen 
invloed had op de teneur, het tijdschema of de inhoud van de onderhandelingen of op het 
standpunt van de Raad, waaronder de noodzaak om onderscheid te maken tussen de 
wetgevende en budgettaire aspecten van het MFK-akkoord;

5. stelt vast dat in overeenstemming met artikel 312, lid 5, VWEU in de toekomst 
alternatieve regelingen moeten worden opgezet om de vaststelling van het MFK te 
vergemakkelijken, teneinde te waarborgen dat de wetgevende en budgettaire 
bevoegdheden van het Parlement, zoals vastgelegd in het VWEU, volledig worden 
geëerbiedigd, dat de Raad in de praktijk ook onderhandelt over zogeheten "MFK-
aspecten" van de rechtsgrondslagen, en dat de Europese Raad zich niet opstelt als 
wetgever, hetgeen een schending inhoudt van het VWEU;

6. verzoekt zijn Begrotingscommissie om, in samenwerking met zijn Commissie 
constitutionele zaken, tijdig voor de indiening van voorstellen inzake de herziening van 
2016, de nodige conclusies op te stellen en nieuwe voorstellen in te dienen met betrekking 
tot de modaliteiten van de onderhandelingen ter zake, om het democratische en 
transparante karakter van het proces van vaststelling van de begroting te waarborgen.


