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Interinstitutioneel Akkoord over de begrotingsdiscipline 

Resolutie van het Europees Parlement over het Interinstitutioneel Akkoord over de 

begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure (2005/2237(INI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gelet op het EG-Verdrag, in het bijzonder artikel 272, 

– gezien de mededelingen van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 26 

februari 2004 getiteld "Bouwen aan de gemeenschappelijke toekomst - Beleidsuitdagingen 

en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 COM(2004)0101 en van 14 juli 

2004 getiteld "Financiële vooruitzichten 2007-2013" COM(2004)0487 en het 

werkdocument van de Commissie van 12 april 2005 over technische aanpassingen aan het 

voorstel van de Commissie voor het meerjarig financieel kader 2007-2013 SEC(2005)0494, 

– gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de 

Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de 

begrotingsprocedure1, in het bijzonder artikel 26, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 8 juni 2005 over beleidsuitdagingen en 

begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-20132, 

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A6-0356/2005), 

A. overwegende dat de huidige financiële vooruitzichten in principe in 2006 aflopen, 

B. overwegende dat de communautaire wetgeving voor meerjarenprogramma's met financiële 

gevolgen vanaf 2007 moet worden vernieuwd, 

C. overwegende dat de huidige financiële vooruitzichten een onderdeel zijn van het 

Interinstitutioneel Akkoord over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de 

begrotingsprocedure en alleen kunnen worden vastgesteld als beide takken van de 

begrotingsautoriteit het erover eens worden, 

D. overwegende dat in geval van het ontbreken van financiële vooruitzichten artikel 272 van 

het Verdrag in jaarlijkse begrotingen voorziet, 

E. overwegende dat het een onderhandelingspositie heeft vastgesteld met zijn politieke 

prioriteiten voor de volgende financiële vooruitzichten evenals een voorstel voor een 

nieuwe opzet van de EU-begroting en een kwalitatief betere uitvoering van de begroting 

door middel van betere procedures, 

                                                 
1 PB C172 van 18.6.1999, blz. 1. Akkoord laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2005/708/EG van het 

Europees Parlement en de Raad (PB L 269 van 14.10.2005, blz. 24). 
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0224. 



1. bevestigt nogmaals zijn standpunt zoals aangenomen in zijn resolutie van 8 juni 2005; 

2. bevestigt dat het alles zal doen om een akkoord over de volgende financiële vooruitzichten 

en het volgende Interinstitutioneel Akkoord te bereiken, dat berekend blijft op de taken en 

ambities van de Europese Unie voor een nieuwe meerjarenperiode; 

3. deelt de bezorgdheid van de Commissie dat tijdig een akkoord moet worden bereikt om de 

programma's te kunnen voortzetten en herzien en de volgende periode tijdig voor de 

begrotingsprocedure voor 2007 (april 2007) te kunnen voorbereiden; 

4. neemt kennis van het schrijven van voorzitter Barroso van 20 oktober 2005 aangaande de 

bijdrage van de Commissie aan de laatste fase van de onderhandelingen en is van mening 

dat een aantal aspecten van deze voorstellen nuttig zijn, maar herinnert de Commissie en de 

Raad aan het belang van alle kwalitatieve elementen in zijn bovenvernoemde resolutie van 

8 juni 2005 ter aanvulling van de financiële vooruitzichten voor 2007-2013 en acht het voor 

de nieuwe financiële vooruitzichten essentieel dat deze elementen in het Interinstitutioneel 

Akkoord worden opgenomen; 

5. verzoekt de Commissie een formeel voorstel voor herziening van het Interinstitutioneel 

Akkoord in te dienen, waarin zijn voorstellen inzake reserves, flexibiliteit en andere 

kwalitatieve elementen van zijn bovenvernoemde resolutie van 8 juni 2005 worden 

verwerkt; 

6. beklemtoont dat er geen nieuwe financiële vooruitzichten tot stand kunnen komen zonder 

overeenstemming over een Interinstitutioneel Akkoord; herinnert eraan dat het Parlement 

het in dit verband eens is geworden over een aantal punten die niet voor onderhandeling 

vatbaar zijn, zoals invoering van een herzieningsclausule, reserves met het oog op 

flexibiliteit, kwalitatieve verbetering van de uitvoering door middel van herziening van het 

Financieel Reglement, vermindering van de administratieve rompslomp, certificering door 

de lidstaten en eerbiediging van de rechten van het Parlement wat de externe programma's 

betreft; 

7. stelt vast dat de meningsverschillen die een overeenkomst binnen de Europese Raad van 17 

juni 2005 verhinderden niet zozeer betrekking hadden op het niveau of de verdeling van de 

uitgaven als wel op de wijze van financiering daarvan, hetgeen bevestigt dat een algemeen 

akkoord over de financiële vooruitzichten een akkoord moet omvatten over het beginsel van 

een hervorming van het huidige stelsel van eigen middelen; 

8. verzoekt de Raad in zijn gemeenschappelijk standpunt en onderhandelingsmandaat 

uitdrukking te geven aan zijn serieuze bereidheid tot onderhandelen door niet alleen een 

voorstel te doen voor een financieel kader, maar ook voorstellen te doen voor het verbeteren 

van de structuur van de begroting en de kwaliteit van de uitvoering van de begroting, en 

over het toepassen van de Strategie van Lissabon, naar het voorbeeld van de 

onderhandelingspositie van het Parlement; 

9. wijst de Raad erop dat er geen financiële vooruitzichten en geen Interinstitutioneel Akkoord 

tot stand kunnen komen als het Europees Parlement en de Raad het niet eens worden; wijst 

er voorts nogmaals op dat het zijn onderhandelingspositie al tijdig op 8 juni 2005 heeft 

bepaald en dat het dan ook elke poging van de hand zal wijzen om het Parlement de schuld 

te geven van vertraging bij het bereiken van een akkoord; 



10. herinnert de Raad eraan dat bij het ontbreken van een financieel kader voor 2007-2013 en 

een nieuw Interinstitutioneel Akkoord de financiële behoeften van de Europese Unie, met 

inbegrip van de behoeften voor de meerjarenprogramma's, gewaarborgd kunnen worden 

overeenkomstig artikel 272 van het Verdrag of overeenkomstig een gewijzigd artikel 26 van 

het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999; 

11. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 

 


