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WSKAZÓWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu decyzji Parlamentu Europejskiego 
następujących wskazówek:

Parlament Europejski

1. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte w dniu 27 czerwca 2013 r. na najwyższym szczeblu 
politycznym porozumienie polityczne pomiędzy Parlamentem, prezydencją irlandzką 
i Komisją w sprawie pakietu dotyczącego wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 
2014–2020 (rozporządzenie w sprawie WRF i porozumienie międzyinstytucjonalne), 
uznając je za najlepsze, jakie można było osiągnąć w obecnych okolicznościach i przy 
obowiązujących procedurach; jest zdecydowany w pełni wykorzystać nowo ustanowione 
instrumenty – zwłaszcza, jeśli chodzi o elastyczność – w toku przyszłych procedur 
budżetowych;

2. uważa, że długie i żmudne negocjacje, zarówno w Radzie, jak i na szczeblu 
międzyinstytucjonalnym, oraz ich wynik nie stanowią zadowalającej realizacji nowych 
postanowień TFUE dotyczących WRF, które stosowano po raz pierwszy, szczególnie, 
jeśli chodzi o rolę i uprawnienia Parlamentu;

3. ubolewa z powodu faktu, że Rada uznała konkluzje Rady Europejskiej z dnia 8 lutego 
2013 r. za wiążące dla negocjatorów Rady; podkreśla, że konkluzje Rady Europejskiej 
zawierały również elementy wchodzące w zakres zwykłej procedury ustawodawczej, takie 
jak szczegółowe kryteria przydziału, koperty w podziale na programy i beneficjentów, 
a także przydziały finansowe w dowolnej wysokości dostosowujące poziom krajowych 
wpływów z budżetu Unii;

4. ubolewa ponadto, że liczne kontakty i spotkania jego delegacji z kolejnymi prezydencjami 
Rady, jakie miały miejsce w ciągu kilku ubiegłych lat, nie wpłynęły na ducha, 
harmonogram czy treść negocjacji ani na stanowisko Rady, w tym konieczność 
rozróżnienia między ustawodawczymi i budżetowymi aspektami porozumienia w sprawie 
WRF;

5. dochodzi do wniosku, że zgodnie z art. 312 ust. 5 TFUE, aby usprawnić przyjmowanie 
WRF, w przyszłości należy określić alternatywne ustalenia robocze, które zapewnią pełne 
poszanowanie ustawodawczych i budżetowych uprawnień Parlamentu przyznanych mu na 
mocy TFUE, faktyczne negocjowanie przez Radę również wszelkich tzw. „związanych 
z WRF” elementów podstaw prawnych oraz powstrzymanie się przez Radę Europejską od 
występowania w charakterze prawodawcy z naruszeniem TFUE;

6. zwraca się do Komisji Budżetowej, aby we współpracy z Komisją Spraw 
Konstytucyjnych opracowała niezbędne konkluzje i odpowiednio wcześniej przed 
przedłożeniem w 2016 r. wniosków w sprawie przeglądu/zmiany przedstawiła nowe 
propozycje dotyczące warunków takich negocjacji w celu zapewnienia demokratycznego 
i przejrzystego charakteru całego procesu ustalania budżetu.


