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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu na obnovení Interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a zdokonalení 
rozpočtového procesu 
(2004/2099(ACI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 272 této smlouvy,

– s ohledem na Interinstitucionální dohodu mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu, a zejména 
na bod 26 této dohody,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. června 2005 o politických výzvách a rozpočtových 
prostředcích rozšířené Unie v letech 2007–20131,

– s ohledem na své usnesení ze dne 1. prosince 2005 o interinstitucionální dohodě o 
rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. ledna 2006 o postoji Evropské rady k finančnímu 
výhledu a obnovení interinstitucionální dohody na období 2007–20133,

– s ohledem na pracovní dokument Komise: Návrh na obnovení Interinstitucionální dohody 
o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu (KOM(2004)0498),

– s ohledem na pracovní dokument Komise: Příspěvek k interinstitucionálním jednáním o 
návrhu na prodloužení Interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a zdokonalení 
rozpočtového procesu (KOM(2006)0075),

– s ohledem na pracovní dokument Komise: Revidovaný návrh na obnovení 
Interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu 
(KOM(2006)0036),

– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 26. února 2004 
nazvané „Budování naší společné budoucnosti: Politické výzvy a rozpočtové prostředky 
rozšířené Unie 2007–2013“ (KOM(2004)0101) a ze dne 14. července 2004 nazvané 
„Finanční výhled 2007–2013“ (KOM(2004)0487) a na pracovní dokument Komise ze 
dne 12. dubna 2005 nazvaný „Technické úpravy návrhu Komise na víceletý finanční 
rámec 2007–2013“ (SEK(2005)0494),

– s ohledem na společné prohlášení o pokynech pro legislativní návrhy související 
s víceletým finančním rámcem 2007–2013 schválené dne 18. října 2005,

– s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 15.–16. prosince 2005 
(CADREFIN 268),

  
1 Přijaté texty, 8.6.2005, P6_TA(2005)0224.
2 Přijaté texty, 1. 12. 2005, P6_TA(2005)0453.
3 Přijaté texty, 18. 1. 2006, P6_TA(2006)0010.
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– s ohledem na trialogy konané ve dnech 23. ledna 2006, 21. února 2006, 21. března 2006 a 
4. dubna 2006,

– s ohledem na čl. 120 odst. 1 a odrážku 2 bodu IV přílohy VI jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanoviska xxx (A6-0000/2006),

A. vzhledem k tomu, že podle bodu 26 Interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 
Komise zahájila proces přípravy nového finančního výhledu a nové interinstitucionální 
dohody a předložila dne 10. února a 14. července 2004 příslušné návrhy;

B. vzhledem k tomu, že po přijetí vyjednávacího stanoviska Parlamentu dne 8. června 2005 a 
po dohodě mezi členskými státy z prosince 2005 Komise předložila revidovaný návrh 
nové interinstitucionální dohody a technické dokumenty o důsledcích závěrů Evropské 
rady, což umožnilo, aby jednání bylo zahájeno na rovném základě;

C. vzhledem k tomu, že Parlament byl odhodlán dosáhnout udržitelného víceletého 
finančního rámci odrážejícího přiměřené prostředky pro politické požadavky 
v následujících letech a vhodné nástroje a reformy na zlepšení jeho provádění; 

D. vzhledem k tomu, že Parlament je jediným orgánem, který vypracoval celkovou strategii a 
provedl úplnou, podrobnou analýzu svých potřeb, aby mohl stanovit své politické priority, 
zatímco přístup Rady byl založen na limitech a procentech;

1. připomíná, že tentokrát – po vzniku finančního výhledu – Parlament o těchto otázkách po 
osm měsíců diskutoval v rámci dočasného výboru vytvořeného za tímto účelem a přijal 
komplexní vyjednávací stanovisko spočívající na třech pilířích:

- sladění politických priorit a finančních potřeb;

- modernizace struktury rozpočtu;

- zlepšení kvality plnění rozpočtu EU;

2. připomíná, že odmítl závěry Evropské rady z prosince 2005 v jejich současné podobě, 
neboť usoudil, že by neposkytly EU kvantitativní a kvalitativní prostředky, kterými by 
dokázala čelit budoucím výzvám, a požádal Radu, aby zajistila, že bude mít pro jednání 
s Parlamentem skutečný mandát;

3. zdůrazňuje, že při mnoha příležitostech naznačil svou ochotu zahájit konstruktivní jednání 
s Radou na základě vzájemných stanovisek s cílem dosáhnout dohody založené na 
přijatelných kvantitativních a kvalitativních zlepšeních s realistickým časovým rozvrhem;

4. je toho názoru, že dohoda, k níž tři orgány dospěly dne 4. dubna 2006, byla jediným 
možným kompromisem, kterého mohl Parlament v těchto rozsáhlých jednáních dosáhnout 
ve věci víceletého rozpočtu s cílem zajistit kontinuitu právních předpisů EU a řádnou 
finanční správu prostředků EU a zachovat legislativní a rozpočtové pravomoci Parlamentu 
v příštím období;

5. vítá dosaženou dohodu a zejména pokrok, kterého bylo dosaženo v rámci tří pilířů, na 
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kterých spočívalo vyjednávací stanovisko Parlamentu:

Sladění politických priorit a finančních potřeb:

- navýšením prostředků na politiky odsouhlasené Evropskou radou v prosinci 
2005 o 4 miliardy EUR, které budou přiděleny přímo na programy v okruzích 
1a, 1b, 2, 3b a 4,

- značným navýšením rezervy EIB ve výši 2,5 miliardy EUR, kterou členské 
státy dají k dispozici v rámci nového systému spolufinancování mezi EIB a 
rozpočtem EU s cílem posílit pákový efekt rozpočtu EU v oblastech výzkumu 
a vývoje, transevropských sítí a MSP,

- financováním neprogramových potřeb, jako je rezerva na pomoc při 
mimořádných událostech (1,5 miliardy EUR) a Fond solidarity EU (až 7 
miliard EUR) nad finanční rámec dodatečných zdrojů vybraných od členských 
států, bude-li to třeba,

- financováním Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (až do výše 
3,5 miliardy EUR) opětovným využitím zrušených položek, nad finanční 
rámec;

Zlepšení rozpočtové struktury pomocí vetší flexibility prostřednictvím:

- celkové částky 1,4 miliardy EUR na flexibilitu na dané období, která bude v 
případě využití financována  dodatečným zdroji vybranými od členských států 
s možností přenesení roční částky (200 milionů EUR) v případě nevyužití a 
využití nástroje pro tytéž potřeby po období delší jednoho roku,

- možnosti nově zvoleného Parlamentu zhodnotit fungování interinstitucionální 
dohody a finančního výhledu do konce roku 2009 na základě zprávy, kterou 
předloží Komise, případně doprovázenou návrhy;

Zlepšení kvality provádění financování EU a zachování výsad Parlamentu 
prostřednictvím:

- zásad stanovených v revidovaném finančním nařízení, odpovědností členských 
států v činnostech se sdíleným řízením v zájmu lepší vnitřní kontroly 
financování EU, nutnosti zavést mechanismus spolufinancování s EIB za 
účelem posílení pákového efektu politik EU, zapojení Parlamentu do 
finančního programování a financování nových agentur, aniž by byly dotčeny 
operační programy,

- zapojení Parlamentu do komplexního přezkumu, zvýšené účasti Parlamentu v 
procesu rozhodování otázek SZBP a větší demokratické kontroly vnějších akcí;

6. je si však vědom skutečnosti, že výsledek jednání nepřinesl řešení řady deficitů; domnívá 
se, že tyto deficity by se měly řešit v průběhu ročního rozpočtového procesu a také v 
přezkumu 2008–2009;  
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7. domnívá se, že stanovisko, které je uvedeno v usnesení ze dne 8. června 2005 zmíněném 
výše, by mělo zůstat sledovaným cílem, aby byla zajištěna vhodná úroveň financování a 
další reformy v zájmu splnění ambicí Evropské unie;

8. očekává, že reformy stanovené v příští interinstitucionální dohodě budou mít rychlý 
účinek na kvalitu plnění rozpočtu, včetně omezení administrativní zátěže, a účinek 
viditelný pro evropské občany díky zjednodušení jejich přístupu k financování EU;

9. dává příslušnému výboru příznivé doporučení – z rozpočtového hlediska – ohledně nové 
interinstitucionální dohody;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení pro informaci Radě a Komisi.


