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Europaparlamentets resolution om utvärdering av det irländska ordförandeskapet, 
inklusive överenskommelsen om den fleråriga budgetramen
(2012/2799(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag av den 29 juni 2011 och kommissionens 
ändrade förslag av den 6 juli 2012 till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 
2014−2020,

– med beaktande av sina resolutioner av den 13 juni 2012 om den fleråriga budgetramen 
och egna medel och av den 13 mars 2013 om Europeiska rådets slutsatser av den 7–8 
februari avseende den fleråriga budgetramen,

– med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2012 i syfte att uppnå ett positivt 
resultat av förfarandet för godkännande av den fleråriga budgetramen för 2014–2020,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 7–8 februari 2013 avseende den 
fleråriga budgetramen,

– med beaktande av den politiska överenskommelse som nåddes om den fleråriga 
budgetramen den 27 juni 2013 mellan rådets ordförande och Europaparlamentets talman,

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen.

1. Europaparlamentet noterar den politiska överenskommelse som nåddes om den fleråriga 
budgetramen för perioden 2014–2020 mellan rådet och Europaparlamentets talman och 
välkomnar de framsteg som hittills gjorts.

2. Europaparlamentet anser att överenskommelsen från den 27 juni är en förbättring jämfört 
med de tidigare förslagen.

3. Europaparlamentet anser att de nya aspekterna avseende flexibla betalningar är ett 
väsentlig steg framåt som kommer att garantera att outnyttjade medel omfördelas till 
andra år och rubriker.

4. Europaparlamentet kommer att ge sitt slutliga samtycke till den fleråriga budgetramen, 
som ska bli föremål för omröstning i september, efter en slutlig bedömning av de 
framsteg, förtydliganden och åtaganden som gjorts när det gäller följande aspekter:

– Förhandlingarna om den rättsliga grunden för de fleråriga programmen måste slutföras 
i förväg, och med full respekt för parlamentets lagstiftningsbefogenheter enligt 
Lissabonfördraget.

– Tidigareläggningen av medel för sysselsättning för ungdomar och forskningspolitik är 
mycket viktig. Ytterligare finansiering måste dock även tillhandahållas för den digitala 
agendan.
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– Rådet måste se till att inga underskott förs över från 2013 till 2014. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att brådskande föreslå en andra ändringsbudget så att rådet 
kan anta den så fort som möjligt, och i vilket fall som helst före godkännandet av den 
fleråriga budgetramen.

– Nästa parlament måste utföra en bindande översyn av det övergripande 
budgetramverket. Parlamentet kräver därför att man stryker orden ”i tillämpliga fall” i 
förordningen om den fleråriga budgetramen och insisterar på att denna översyn inte 
bara täcker utgifter – inbegripet taket för den totala marginalen för betalningar, som 
ska avskaffas vid tidpunkten för denna översyn – utan också inkomster, inbegripet 
lagstiftningsförslag för en reform av systemet med egna medel.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas parlament och regeringar samt till övriga berörda 
institutioner och organ.


