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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló intézményközi 
megállapodás megújítására irányuló javaslatról
(2004/2099(ACI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződésre, és különösen annak 272. cikkére,

– tekintettel a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló 1999. 
május 6-i, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött intézményközi 
megállapodásra1, és különösen annak 26. pontjára,

– tekintettel a kibővített Unió 2007–2013 közötti politikai kihívásairól és költségvetési 
eszközeiről szóló 2005. június 8-i állásfoglalására2,

– tekintettel a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló 
intézményközi megállapodásról szóló 2005. december 1-i állásfoglalására3,

– tekintettel az Európai Tanácsnak a pénzügyi tervvel és a 2007-2013 közötti időszakra 
vonatkozó intézményközi megállapodás megújításával kapcsolatos álláspontjáról szóló, 
2006. január 18-i állásfoglalására4,

– tekintettel a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló 
intézményközi megállapodás megújítására irányuló javaslatról szóló bizottsági 
munkadokumentumra (COM(2004)0498),

– tekintettel a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló 
intézményközi megállapodás megújítására irányuló javaslatról szóló intézményközi 
tárgyalásokhoz való hozzájárulásról szóló bizottsági munkadokumentumra 
(COM(2006)0075),

– tekintettel a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló 
intézményközi megállapodás megújítására irányuló felülvizsgált javaslatról szóló 
bizottsági munkadokumentumra (COM(2006)0036),

– tekintettel a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, “Közös jövőnk építése: a 
kibővített Európai Unió politikai kihívásai és költségvetési eszközei 2007–2013” című 
2004. február 26-i (COM(2004)0101), és a „Pénzügyi terv 2007–2013” című 2004. július 
14-i (COM(2004)0487) bizottsági közleményre, valamint a „Technikai kiigazítások a 
2007–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre irányuló bizottsági 
javaslathoz” című, 2005. április 12-i bizottsági munkadokumentumra (SEC(2005)0494),

– tekintettel a 2007 és 2013 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos 

  
1 HL C 172., 1999. 6. 18., 1. o., az utoljára a 2005/708/EK európai parlamenti és tanácsi határozat által 
módosított megállapodás (HL L 269., 2005. 10. 14., 24. o.)
2 Elfogadott szövegek, 2005. 6. 8., P6_TA(2005)0224.
3 Elfogadott szövegek, 2005. 12. 1., P6_TA(2005)0453.
4 Texts Adopted, 18.1.2006, P6_TA(2006)0010.
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jogalkotási javaslatokra vonatkozóan 2005. október 18-án meghatározott 
iránymutatásokról szóló közös nyilatkozatra,

– tekintettel a 2005. december 15-16-i Európai Tanács következtetéseire (CADREFIN 
268),

– tekintettel a 2006. január 23-i, 2006. február 21-i, 2006. március 21-i és 2006. április 4-i 
háromoldalú párbeszédekre,

– tekintettel eljárási szabályzata 120. cikke (1) bekezdésére és VI. melléklete IV. pontjának 
(2) franciabekezdésére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és xxx véleményére (A6–0000/2006),

A. mivel az 1999. május 6-i intézményközi megállapodás (26) bekezdésével összhangban a 
Bizottság 2004. február 10-én és 14-én javaslatok benyújtása útján kezdeményezte az új 
pénzügyi terv és az új intézményközi megállapodás elkészítését;

B. mivel a Parlament tárgyalások során képviselt álláspontjának 2005. június 8-i elfogadását 
és a tagállamok között 2005 decemberében megszületett megállapodást követően a 
Bizottság benyújtotta az új intézményközi megállapodásra vonatkozó átdolgozott 
javaslatát, valamint az Európai Tanács következtetéseire gyakorolt hatásokról szóló 
technikai dokumentumokat, lehetővé téve, hogy a tárgyalások egyenlő feltételek mellett 
kezdődhessenek meg;

C. mivel a Parlament el volt szánva arra, hogy elérje egy olyan fenntartható többéves 
pénzügyi keret kialakítását, amely megfelelő eszközöket tartalmaz a következő évek 
politikai követelményeinek meghatározásához, és tartalmazza a végrehajtás javítását célzó 
megfelelő eszközöket és reformokat; 

D. mivel a Parlament volt az egyetlen intézmény, amely átfogó stratégiát alakított ki és 
elvégezte a szükségletek teljes körű és mélyre ható elemzését a politikai prioritások 
azonosítása céljából, szemben a Tanács plafonokra és százalékokra épülő 
megközelítésével; 

1. emlékeztet arra, hogy a pénzügyi terv létrejötte óta a Parlament nyolc hónapon át 
tanácskozott egy erre a célra felállított ideiglenes bizottságban, és a tárgyalások során 
képviselendő átfogó álláspontot fogadott el, amely az alábbi három pilléren nyugszik:

- a politikai prioritások és a pénzügyi szükségletek összeegyeztetése,

- a költségvetés szerkezetének modernizálása,

- az uniós költségvetés végrehajtásának minőségbeli javítása;

2. emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament elutasította az Európai Tanács 2005. 
decemberi következtetéseit azok jelenlegi formájában, mivel úgy vélte, hogy az 
mennyiségi és minőségi tekintetben nem biztosítaná az EU számára a jövőben felmerülő 
problémák kezeléséhez szükséges eszközöket, és kérte a Tanácsot, hogy biztosítson valódi 
hatáskört a Parlamenttel való tárgyaláshoz;
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3. rámutat arra, hogy számos alkalommal jelezte, hajlandó építő jellegű tárgyalásokat 
kezdeni a Tanáccsal a két fél álláspontját alapul véve, reális időn belül megvalósított, 
elfogadható mennyiségi és minőségi előrelépéseken alapuló megegyezés elérése céljából;

4. úgy véli, hogy a három intézmény között 2006. április 4-én létrejött megállapodás a 
Parlament számára a tárgyalások keretein belül elérhető egyetlen lehetséges 
kompromisszum volt a többéves költségvetés tekintetében, annak érdekében, hogy 
biztosítva legyen az uniós szabályozás folyamatossága és az uniós finanszírozás stabil 
pénzgazdálkodása, továbbá hogy fenntartsák a Parlament jogalkotási és költségvetési 
jogköreit az elkövetkező időszakra vonatkozóan;

5. üdvözli az elért megállapodást, különösen a Parlament tárgyalások során képviselt 
álláspontjának három pillére tekintetében elért előrelépéseket:

A politikai prioritások és a pénzügyi szükségletek összeegyeztetése az alábbiak 
révén:

− a 2005. decemberi Európai Tanács által meghatározott politikák előirányzatát 
növelni kell 4 milliárd euróval, amely összeget közvetlenül az 1a, 1b, 2, 3b és 
4 címsorokban foglalt programok számára különítenek el,

− jelentős mértékben növelni kell az EBB 2,5 milliárd eurós tartalékát, melyet a 
tagállamok biztosítanak az EBB és az EU költségvetése társfinanszírozásának 
új rendszere keretében azzal a céllal, hogy megerősítsék az uniós költségvetés 
kiegyenlítő hatását a kutatás és fejlesztés, a transzeurópai hálózatok és a KKV-
k területén, 

− a pénzügyi kereten kívül, kiegészítő forrásokból, szükség esetén a 
tagállamoktól történő lehívással biztosítani kell a nem tervezett szükségletek 
finanszírozását – mint például a gyorssegélytartalékot (1,5 milliárd euró) és az 
EU Szolidaritási Alapját (7 milliárd euróig),

− a törölt előirányzatok újrafelhasználásával, a pénzügyi kereten kívül biztosítani 
kell az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap finanszírozását (3,5 milliárd 
euróig);

A költségvetés szerkezetének javítása több rugalmasság bevezetésével az alábbiak 
révén:

− az időszakra vonatkozóan 1,4 milliárd eurós összeget kell elkülöníteni 
rugalmassági célra, amelyet – annak felhasználása esetén – a tagállamoktól 
lehívandó kiegészítő forrásokból finanszíroznak, annak lehetőségével, hogy az 
éves összeg (200 millió euró) átvihető legyen annak fel nem használása esetén, 
valamint hogy az eszköz ugyanarra a célra egy éven túl is felhasználható 
legyen,

− lehetőséget kell biztosítani az újonnan megválasztott Parlamentnek, hogy 
2009-ig kiértékelje az intézményközi megállapodás és a pénzügyi terv 
működését egy a Bizottság által elkészítendő, lehetőség szerint javaslatokkal 
kiegészített jelentés alapján;
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Az uniós költségvetés végrehajtásának minőségbeli javítása és a Parlament 
jogainak megőrzése az alábbiak révén:

− az átdolgozott költségvetési rendeletben megállapított elvek, a tagállamok 
felelőssége a megosztott irányításban végzett tevékenységek terén az uniós 
finanszírozás jobb belső ellenőrzése érdekében, az EBB-vel való 
társfinanszírozási mechanizmus bevezetésének szükségessége az uniós 
politikák kiegyenlítő hatásának megerősítése érdekében, a Parlament bevonása 
az új ügynökségek pénzügyi előkészítésébe és finanszírozásába az operatív 
programok sérelme nélkül,

− a Parlament bevonása az átfogó felülvizsgálatba, a Parlament részvételének 
növelése a közös kül- és biztonságpolitikát érintő döntéshozatal folyamatában 
és a külső fellépések demokratikus ellenőrzésének fokozása;

6. annak is tudatában van, hogy számos hiányosságra a tárgyalások eredménye továbbra sem 
nyújt megoldást; úgy véli, hogy ezeket a hiányosságokkal az éves költségvetési eljárások 
és a 2008–2009-es felülvizsgálat során foglalkozni kell;  

7. úgy véli, hogy fent említett, 2005. június 8-i állásfoglalásában kifejtett álláspontjának 
továbbra is követendő célnak kell maradnia a finanszírozás megfelelő szintje és a további 
reformok biztosítása érdekében, azért, hogy megvalósuljanak az Európai Unió törekvései;

8. elvárja, hogy a következő intézményközi megállapodásban foglalt reformok gyors hatást 
érjenek el a költségvetés végrehajtásának minőségét tekintve, beleértve az adminisztratív 
terhek csökkentését, valamint az európai polgárok számára látható hatásuk legyen azáltal, 
hogy megkönnyíti számukra az uniós finanszírozáshoz való hozzáférést;

9. pozitív ajánlást ad az illetékes bizottságnak az új intézményközi megállapodásra nézve;

10. utasítja elnökét, hogy tájékoztatásul továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.


