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P6_TA(2005)0453 

Budgetdisciplin  

Europa-Parlamentets beslutning om den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og 

forbedring af budgetproceduren (2005/2237(INI)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 272, 

 

- der henviser til meddelelser fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 26. 

februar 2004 med titlen "Fremtiden skaber vi i fællesskab - Politikudfordringer og 

budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013" (KOM(2004)0101) og af 14. juli 2004 med 

titlen "Finansielle overslag 2007 - 2013" (KOM(2004)0487) samt Kommissionens 

arbejdsdokument af 12. april 2005 om tekniske tilpasninger til Kommissionens forslag til 

en flerårig finansiel ramme for 2007 - 2013 (SEK(2005)0494), 

 

- der henviser til den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, 

Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren1, særlig 

punkt 26, 

 

- der henviser til sin beslutning af 8. juni 2005 om politikudfordringer og budgetmidler i 

det udvidede EU 2007-20132, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 45, 

 

- der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A6-0356/2005), 

 

A. der henviser til, at de nuværende finansielle overslag principielt udløber ved udgangen af 

2006, 

 

B. der henviser til, at størstedelen af fællesskabslovgivningen vedrørende flerårige 

programmer med finansielle konsekvenser skal fornyes fra 2007 og fremover, 

 

C. der henviser til, at de nuværende finansielle overslag indgår i den interinstitutionelle 

aftale om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren, og at en sådan aftale kun 

kan indgås efter fælles overenskomst mellem budgetmyndighedens to parter, 

 

D. der henviser til, at det, når der ikke foreligger finansielle overslag, er traktatens artikel 

272, der finder anvendelse på de årlige budgetter, 

 

E. der henviser til, at det har vedtaget en forhandlingsposition, der omfatter dets politiske 

prioriteringer for de kommende finansielle overslag og et forslag til omstrukturering af 

EU's budget og styrkelse af gennemførelsens kvalitet ved hjælp af en forbedring af 

procedurerne, 

                                                 
1 EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

2005/708/EF (EUT L 269 af 14.10.2005, s. 24). 
2  Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0224.  
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1. bekræfter sin holdning som vedtaget i ovennævnte beslutning af 8. juni 2005; 

 

2. bekræfter, at det agter at gøre en ihærdig indsats for at nå til enighed om de kommende 

finansielle overslag og en interinstitutionel aftale, som er acceptabel med henblik på at 

fastholde Den Europæiske Unions forpligtelser og ambitioner i en ny flerårig periode; 

 

3. deler Kommissionens bekymring for, om der kan indgås en aftale tids nok til at sikre 

kontinuitet i og reform af programmerne og forberede den næste periode forud for 

indledningen af 2007-budgetproceduren (april 2007); 

 

4. noterer sig skrivelsen af 20. oktober 2005 fra Kommissionens formand, Barroso, med 

Kommissionens bidrag til den afsluttende fase af forhandlingerne, og anser dele af disse 

forslag for hensigtsmæssige, men minder Rådet og Kommissionen om betydningen af alle 

de elementer, de finansielle overslag for perioden 2007-2013 - som påpeget i ovennævnte 

beslutning af 8. juni 2005 - bør suppleres med, og mener, at det er nødvendigt at integrere 

disse i den interinstitutionelle aftale, hvis der skal kunne opnås enighed om de nye 

finansielle overslag;  

 

5. opfordrer Kommissionen til at fremsætte et formelt ændret forslag til interinstitutionel 

aftale, som medtager Parlamentets forslag om reserver og fleksibilitet samt andre 

kvalitative elementer i ovennævnte beslutning af 8. juni 2005; 

 

6. understreger, at der, hvis der ikke opnås enighed om en interinstitutionel aftale, ikke vil 

foreligge nogen finansielle overslag; henviser til, at Parlamentet i den sammenhæng har 

vedtaget punkter, som ikke står til diskussion, om f.eks. indførelse af en revisionsklausul, 

fleksibilitetsreserver, forbedret kvalitet i gennemførelsen ved hjælp af en ændring af 

finansforordningen, forenkling af de administrative byrder, dokumentation fra 

medlemsstaterne og respekt for Parlamentets rettigheder i de eksterne programmer; 

 

7. konstaterer, at de uoverensstemmelser, der forhindrede en aftale i Det Europæiske Råd 

den 17. juni 2005, i mindre grad vedrørte udgiftsniveauet eller -fordelingen, men snarere 

finansieringsmåden, hvilket bekræfter, at en samlet aftale om de finansielle overslag også 

skal omfatte en aftale om principperne for en reform af den nuværende ordning for egne 

indtægter; 

 

8. opfordrer Rådet til i sin fælles holdning og i sit forhandlingsmandat at give udtryk for et 

reelt ønske om forhandlinger, således at de ikke blot omfatter et forslag til en finansiel 

ramme, men også elementer, der tilkendegiver, hvorledes budgetstrukturen og 

budgetgennemførelsens kvalitet kan forbedres, og hvorledes der kan tages højde for 

Lissabon-strategien med udgangspunkt i Parlamentets forhandlingsposition;  

 

9. minder Rådet om, at finansielle overslag og en interinstitutionel aftale ikke kan blive en 

realitet, medmindre der indgås en aftale herom mellem Parlamentet og Rådet; minder 

ligeledes om, at det, eftersom det vedtog sin forhandlingsposition den 8. juni 2005 og 

dermed i god tid, vil afvise ethvert forsøg på at gøre det ansvarligt for eventuelle 

forsinkelser i aftalens indgåelse; 

 

10. minder Rådet om, at Den Europæiske Unions finansielle behov, herunder de flerårige 

programmer, kan dækkes efter traktatens artikel 272 eller et tilpasset punkt 26 i den 
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interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999, såfremt der ikke foreligger finansielle overslag 

for 2007-2013 eller nogen ny interinstitutionel aftale; 

 

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 

 


