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FÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar den politiska överenskommelse som den 27 juni 2013 
ingåtts på högsta politiska nivå mellan parlamentet, det irländska ordförandeskapet och 
kommissionen om paketet gällande den fleråriga budgetramen för 2014–2020 
(förordningen om den fleråriga budgetramen och det interinstitutionella avtalet), som 
parlamentet anser vara det bästa som kan uppnås under nuvarande förhållanden och 
förfaranden. Parlamentet är fast beslutet att under kommande budgetförfarande till fullo 
utnyttja de nya instrument som inrättats, särskilt vad gäller flexibilitet.

2. Europaparlamentet anser att de långa och mödosamma förhandlingarna, både i rådet och 
på interinstitutionell nivå, och deras resultat inte utgör en tillfredsställande tillämpning av 
de nya bestämmelserna om den fleråriga budgetramen i EUF-fördraget, som nu 
tillämpades för första gången, särskilt då det gäller parlamentets roll och befogenheter.

3. Europaparlamentet beklagar att rådet ansåg att Europeiska rådets slutsatser av 
den 8 februari 2013 skulle vara bindande för rådets förhandlare. Parlamentet understryker 
att Europeiska rådets slutsatser också omfattade inslag som faller under det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, såsom detaljerade kriterier för fördelning, finansieringsramar för 
program eller mottagare samt diskretionära ekonomiska bidrag för att justera nivån på 
nationella utbetalningar från unionens budget.

4. Europaparlamentet beklagar också att de täta kontakterna och mötena mellan dess 
delegation och flera av rådets på varandra följande ordförandeskap under de senaste åren 
inte påverkat förhandlingarnas anda, dagordning eller innehåll eller rådets ståndpunkt, 
inbegripet då det gäller behovet av att åtskilja de lagstiftande och budgetära aspekterna i 
avtalet om den fleråriga budgetramen.

5. Europaparlamentet påpekar avslutningsvis att, i enlighet med artikel 312.5 i 
EUF-fördraget, bör alternativa arbetsrutiner utarbetas för att i framtiden underlätta 
antagandet av den fleråriga budgetramen, vilka säkerställer att parlamentets lagstiftnings-
och budgetbefogenheter, som det tillskrivs i EUF-fördraget, respekteras till fullo, att rådet 
faktiskt förhandlar om alla delar av de rättsliga grunderna som sägs vara relaterade till 
budgetramen samt att Europeiska rådet avstår från att agera som lagstiftare, vilket strider 
mot EUF-fördraget.

6. Europaparlamentet uppmanar sitt budgetutskott att tillsammans med sitt utskott för 
konstitutionella frågor dra nödvändiga slutsatser och lägga fram nya förslag, i god tid före 
förslagen om översyn 2016, om hur sådana förhandlingar bör gå till, detta för att 
säkerställa att hela förfarandet för fastställande av budgeten blir demokratiskt och öppet.


