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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om forslag om fornyelse af den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og 
forbedring af budgetproceduren
(2004/2099(ACI))

Europa-Parlamentet,

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

– 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 sin beslutning af 1. december 2005 om den interinstitutionelle aftale om 
budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren3,

– der henviser til sin beslutning af 18. januar 2006 om Det Europæiske Råds holdning til de 
finansielle overslag og fornyelsen af den interinstitutionelle aftale for perioden 2007-
20134,

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Forslag om fornyelse af den 
interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren" 
(KOM(2004)0498),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Bidrag til de interinstitutionelle 
forhandlinger om forslaget til fornyelse af den interinstitutionelle aftale om 
budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren" (KOM(2006)0075),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Revideret forslag om fornyelse af den 
interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren" 
(KOM(2006)0036),

– der henviser til Kommissionens meddelelser til Rådet og Europa-Parlamentet af 26. 
februar 2004 "Fremtiden skaber vi i fællesskab: Politikudfordringer og budgetmidler i det 
udvidede EU 2007-2013" (KOM(2004)0101) og af 14. juli 2004 "Finansielle overslag 
2007 -2013" (KOM(2004)0487) samt Kommissionens arbejdsdokument af 12. april 2005 
med tekniske tilpasninger til Kommissionens forslag til en flerårig finansiel ramme 2007-
2013 (SEK(2005)0494),

– der henviser til fælleserklæringen om retningslinjer for lovgivningsforslag i tilknytning 
til den flerårige finansielle ramme for perioden 2007-2013, der blev vedtaget den 18. 

  
1 EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Aftale ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2005/708/EF (EUT L 
269 af 14.10.2005, s. 24).
2 Vedtagne tekster af 8.6.2005, P6_TA(2005)0224.
3 Vedtagne tekster af 1.12.2005, P6_TA(2005)0453.
4 Vedtagne tekster af 18.1.2006, P6_TA(2006)0010.
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oktober 2005,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 15.-16. december 
2005 (CADREFIN 268),

– der henviser til trilogerne den 23. januar 2006, den 21. februar 2006, den 21. marts 2006 
og den 4. april 2006,

– der henviser til forretningsordenens artikel 120, stk. 1, og bilag VI, punkt IV, underpunkt 
2,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra (A6-0000/2006),

A. der henviser til, at Kommissionen i overensstemmelse med artikel 26 i den 
interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 har indledt forberedelsen af de nye finansielle 
overslag og den nye interinstitutionelle aftale ved at fremsætte forslag henholdsvis den 10. 
februar 2004 og den 14. juli 2004,

B. der henviser til, at Kommissionen, efter at Parlamentet havde vedtaget sin 
forhandlingsposition den 8. juni 2005, og efter at medlemsstaterne var nået til enighed i 
december 2005, forelagde et revideret forslag til den nye interinstitutionelle aftale og 
tekniske dokumenter vedrørende konsekvenserne af Det Europæiske Råds konklusioner, 
hvilket gjorde det muligt at indlede forhandlinger på et fair grundlag,

C. der henviser til, at Parlamentet var fast besluttet på at opnå en bæredygtig flerårig finansiel 
ramme, der indeholdt tilstrækkelige midler til at dække behovene til de kommende års 
politikker og passende instrumenter og reformer til at forbedre gennemførelsen, 

D. der henviser til, at Parlamentet som den eneste institution udarbejdede en samlet strategi 
og foretog en fuldstændig og tilbundsgående analyse af behovene for at fastlægge 
politiske prioriteringer i modsætning til Rådet, hvis strategi var baseret på lofter og 
procentsatser,

1. gør opmærksom på, at Parlamentet denne gang - efter vedtagelsen af de finansielle 
overslag - har forhandlet i over otte måneder i et midlertidigt udvalg nedsat til dette formål 
og har vedtaget en omfattende forhandlingsposition baseret på tre søjler med henblik på 
at:

- afstemme politiske prioriteringer og finansielle behov

- modernisere budgetstrukturen og

- forbedre kvaliteten af EU-budgettets gennemførelse;

2. gør opmærksom på, at det forkastede Det Europæiske Råds konklusioner fra december 
2005 i den foreliggende form ud fra den betragtning, at de ikke ville give EU rådighed 
over de kvantitative og kvalitative midler, det vil kræve at tage fremtidige udfordringer 
op, og opfordrede Rådet til at sikre et reelt mandat til at forhandle med Parlamentet;

3. påpeger, at det ved mange lejligheder har givet udtryk for sin vilje til at føre konstruktive 
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forhandlinger med Rådet på basis af de to institutioners respektive holdninger med 
henblik på at nå frem til en aftale baseret på acceptable kvantitative og kvalitative 
forbedringer inden for en realistisk tidsramme;

4. mener, at den aftale, de tre institutioner nåede frem til den 4. april 2006, var det eneste 
mulige kompromis, Parlamentet kunne opnå i de omfattende forhandlinger, med hensyn til 
et flerårigt budget med henblik på at garantere kontinuiteten i EU-lovgivningen, sikre 
forsvarlig økonomisk forvaltning af EU-midler og bevare Parlamentets 
lovgivningsmæssige og budgetmæssige beføjelser i den næste periode;

5. glæder sig over den aftale, der er indgået, og især de fremskridt, der er gjort under de tre 
søjler i forhandlingspositionen:

Afstemning af politiske prioriteringer og finansielle behov igennem:

- en forhøjelse på 4 000 000 000 EUR til EU's politikker som aftalt på Det 
Europæiske Råds møde i december 2005, som direkte skal gå til programmer 
under udgiftsområde 1a, 1b, 2, 3b og 4

- en betragtelig forhøjelse af EIB's reserve med 2 500 000 000 EUR, som skal 
stilles til rådighed af medlemsstaterne under en ny plan for samfinansiering 
mellem EIB og EU-budgettet med henblik på at styrke EU-budgettets 
løftestangseffekt inden for forskning og udvikling, transeuropæiske net og små 
og mellemstore virksomheder

- finansiering af ikke-programmerede behov som f.eks. nødhjælpsreserven 
(1 500 000 000 EUR) og EU's Solidaritetsfond (op til 7 000 000 000 EUR) 
uden for den finansielle ramme ved hjælp af supplerende indtægter fra 
medlemsstaterne om nødvendigt

- finansiering af Den Europæiske Fond til Globaliseringstilpasning (op til 
3 500 000 000 EUR) ved anvendelse af bortfaldne bevillinger, uden for den 
finansielle ramme;

Forbedring af budgetstrukturen ved hjælp af større fleksibilitet igennem:

- et samlet fleksibilitetsbeløb på 1 400 000 000 EUR over hele perioden, som i 
tilfælde af udnyttelse finansieres ved hjælp af supplerende indtægter fra 
medlemsstaterne med mulighed for fremførsel af det årlige beløb (200 000 000 
EUR) i tilfælde af manglende udnyttelse og anvendelse af instrumentet til 
dækning af de samme behov i mere end ét år

- mulighed for det nyvalgte Parlament for ved udgangen af 2009 at vurdere, 
hvordan den interinstitutionelle aftale og de finansielle overslag har fungeret, 
på grundlag af en beretning fra Kommissionen eventuelt ledsaget af forslag

Forbedring af kvaliteten af EU-budgettets gennemførelse og bevarelse af 
Parlamentets beføjelser igennem:

- principperne i den ændrede finansforordning, medlemsstaternes ansvar i 
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forbindelse med foranstaltninger til sikring af bedre intern kontrol med EU-
midler, der er underlagt delt forvaltning, nødvendigheden af at indføre en 
mekanisme for samfinansiering med EIB for at øge EU-politikkernes 
løftestangseffekt, inddragelse af Parlamentet i den finansielle programmering 
og finansieringen af nye organer, uden at det berører de operationelle 
programmer

- inddragelse af Parlamentet i den omfattende revision, øget inddragelse af 
Parlamentet i beslutningsprocessen i forbindelse med FUSP og øget 
demokratisk kontrol med eksterne aktioner;

6. er dog klar over, at en række mangler stadig ikke er afhjulpet med forhandlingsresultatet; 
mener, at disse mangler bør tages op både under de årlige budgetprocedurer og i 
forbindelse med revisionen i 2008/2009;  

7. mener, at den holdning, der kom til udtryk i ovennævnte beslutning af 8. juni 2005, fortsat 
bør være målet for at sikre et passende bevillingsniveau og yderligere reformer med 
henblik på at realisere Den Europæiske Unions ambitioner;

8. forventer, at de reformer, der indgår i den næste interinstitutionelle aftale, hurtigt vil 
indvirke på den kvalitative gennemførelse af budgettet, herunder nedbringelsen af den 
administrative byrde, og få en synlig konsekvens for de europæiske borgere, idet de får 
lettere adgang til EU-midler;

9. retter ud fra et budgetmæssigt synspunkt en positiv henstilling til det relevante udvalg, 
hvad angår den nye interinstitutionelle aftale;

10. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.


