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VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel tot vernieuwing van het Interinstitutioneel akkoord over de 
begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure 
(2004/2099(ACI))

Het Europees Parlement,

– gezien het EG-Verdrag en gelet inzonderheid op artikel 272 daarvan,

– gezien 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 en inzonderheid onderdeel 26 daarvan,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 8 juni 2005 over beleidsuitdagingen en 
begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-20132,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 1 december 2005 over het Interinstitutioneel 
Akkoord over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 januari 2006 over het standpunt van de 
Europese Raad over het Financieel vooruitzicht en de verlenging van het 
Interinstitutioneel Akkoord voor de periode 2007-20134,

– gezien het werkdocument van de Commissie met als titel "Voorstel voor verlenging van 
het Interinstitutioneel akkoord over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de 
begrotingsprocedure" (COM(2004)0498),

– gezien het werkdocument van de Commissie met als titel "Bijdrage aan de 
interinstitutionele besprekingen over het voorstel voor verlenging van het 
Interinstitutioneel akkoord over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de 
begrotingsprocedure" (COM(2006)0075),

– gezien het werkdocument van de Commissie met als titel "Herzien voorstel voor 
verlenging van het Interinstitutioneel Akkoord over de begrotingsdiscipline en de 
verbetering van de begrotingsprocedure" (COM(2006)0036),

– gezien de mededelingen van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 
26 februari 2004 met als titel "Bouwen aan onze 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); voorts gezien het werkdocument van de Commissie van 12 april 
2005 getiteld "Technische wijzigingen van het voorstel van de Commissie voor het 
meerjarig financieel kader voor de periode 2007-2013" (SEC(2005)0494),

  
1 PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1. Overeenkomst zoals laatst 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, 8.6.2005, P6_TA(2005)0224.
3 Aangenomen teksten, 1.12.2005, P6_TA(2005)0453.
4 Aangenomen teksten, 18.1.2006, P6_TA(2006)0010.
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– gezien de op 18 oktober 2005 aangenomen gezamenlijke verklaring over richtsnoeren 
voor wetgevingsvoorstellen in verband met het meerjarig financieel kader voor 2007-
2013,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 15-16 december 2005 (CADREFIN 
268),

– gezien de trialogen van 23 januari 2006, 21 februari 2006, 21 maart 2006 en 4 april 2006,

– gelet op het eerste lid van artikel 120 en streepje 2 van punt IV van Bijlage VI van zijn 
Reglement, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie en de adviezen van xxx (A6-0000/2006),

A. overwegende dat de Commissie op grond van paragraaf 26 van het Interinstitutioneel 
Akkoord van 6 mei 1999 de procedure voor de vaststelling van een nieuw Financieel 
Vooruitzicht en een nieuw Interinstitutioneel Akkoord heeft ingeleid door op 10 februari 
en 14 juli 2004 daartoe strekkende voorstellen te doen;

B. overwegende dat de Commissie na de vaststelling door het Parlement op 8 juni 2005 van 
zijn onderhandelingspositie en na het bereiken van een akkoord door de lidstaten in 
december 2005 reeds een herzien voorstel voor het nieuwe Interinstitutioneel Akkoord 
heeft gepresenteerd, alsmede technische documenten over de effecten van de conclusies 
van de Europese Raad, zodat de onderhandelingen op een billijke grondslag konden 
worden aangevangen;

C. overwegende dat het Parlement vastbesloten was een levensvatbaar meerjarig financieel 
kader tot stand te brengen, waarin voldoende middelen zouden worden gereserveerd voor 
de beleidsmatige behoeften in de komende jaren en waarin geschikte instrumenten en 
hervormingen zouden worden geschapen om de uitvoering te verbeteren;

D. overwegende dat het Parlement de enige instelling was die een totaalstrategie heeft 
ontwikkeld en een volledige en diepgaande analyse van de behoeften heeft verricht om de 
politieke prioriteiten te kunnen bepalen, in tegenstelling tot de benadering van de Raad die 
gebaseerd was op maxima en percentages;

1. herinnert eraan dat het Parlement ditmaal na de totstandkoming van het Financieel 
Vooruitzicht meer dan acht maanden lang heeft beraadslaagd binnen een speciaal 
daarvoor ingestelde tijdelijke commissie, en een omvattende onderhandelingspositie heeft 
vastgesteld op basis van een drietal pijlers:

- het samenbrengen van de politieke prioriteiten en de financiële behoeften;

- het moderniseren van de begrotingsstructuur;

- het verbeteren van de kwaliteit van uitvoering van de EU-begroting;

2. herinnert eraan dat het de conclusies van de Europese Raad van december 2005 in hun 
huidige vorm heeft verworpen omdat deze de EU niet zouden voorzien van de 
kwantitatieve en kwalitatieve middelen om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen 
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van de toekomst, en dat het de Raad heeft verzocht zich te verzekeren van een reëel 
mandaat voor onderhandelingen met het Parlement;

3. wijst erop dat het zich bij tal van gelegenheden bereid heeft getoond tot constructieve 
onderhandelingen met de Raad op basis van de onderscheiden gezichtspunten, om binnen 
een realistische termijn te komen tot een akkoord met aanvaardbare kwantitatieve en 
kwalitatieve verbeteringen;

4. is van oordeel dat het op 4 april 2006 door de drie instellingen bereikte akkoord het enige 
mogelijke compromis was dat het Parlement binnen het kader van deze onderhandelingen
voor een meerjarige begroting had kunnen realiseren met het oog op de continuïteit van de 
EU-wetgeving, de waarborging van een goed financieel beheer van de EU-middelen en de 
handhaving van de wetgevings- en begrotingsbevoegdheden van het Parlement in de 
komende periode;

5. is verheugd over het bereikte akkoord en met name over de geboekte vooruitgang in 
verband met de drie pijlers van zijn onderhandelingspositie:

Samenbrengen van politieke prioriteiten en financiële behoeften door middel van:

- een toename van EUR 4 miljard voor door de Europese Raad van december 
2005 vastgesteld beleid, rechtstreeks toe te wijzen aan programma's in de 
rubrieken 1a, 1b, 2, 3b en 4, 

- een flinke toename van de EIB-reserve van EUR 2,5 miljard, door de lidstaten 
beschikbaar te stellen op grond van een nieuwe medefinancieringsregeling 
tussen de EIB en de EU-begroting voor de versterking van de hefboomwerking 
van de EU-begroting op de terreinen onderzoek en ontwikkeling, TEN's en 
KMO's,

- de financiering van niet-geprogrammeerde behoeften zoals de noodhulpreserve 
(EUR 1,5 miljard) en het EU-Solidariteitsfonds (tot EUR 7 miljard) buiten het 
financiële kader om, via door de lidstaten waar nodig af te roepen aanvullende 
middelen,

- de financiering van het Europees Globaliseringsfonds (tot EUR 3,5 miljard)
door hergebruik van geannuleerde kredieten buiten het financiële kader om;

Verbeteren van de begrotingsstructuur via meer flexibiliteit door middel van:

- een totaalbedrag van EUR 1,4 miljard voor flexibiliteit in de gehele periode, in 
geval van benutting te financieren uit door de lidstaten af te roepen 
aanvullende middelen, met de mogelijkheid om het onbenutte deel van het 
jaarbedrag (EUR 200 miljoen) over te brengen naar volgende jaren en het 
instrument gedurende meer dan één jaar voor dezelfde behoeften te gebruiken,

- de mogelijkheid dat het nieuw gekozen Parlement het functioneren van het 
Interinstitutioneel Akkoord en het Financieel Vooruitzicht eind 2009 
beoordeelt op grond van een door de Commissie voor te leggen verslag, 
eventueel vergezeld van voorstellen;
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Verbeteren van de kwaliteit van uitvoering van de EU-financiering en handhaving 
van de rechten van het Parlement door middel van:

- de in het herziene Financieel Reglement verankerde beginselen,
verantwoordelijkheid van de lidstaten om bij activiteiten in gezamenlijk beheer 
een betere interne controle op de EU-middelen uit te oefenen, de noodzaak van 
instelling van een medefinancieringsmechanisme samen met de EIB ter 
versterking van de hefboomwerking van het EU-beleid, de betrokkenheid van 
het Parlement bij de financiële programmering en de financiering van nieuwe 
agentschappen zonder afbreuk te doen aan de operationele programma's,

- de betrokkenheid van het Parlement bij de grondige toetsing, een grotere 
deelname van het Parlement aan de besluitvorming inzake het GBVB en een 
betere democratische controle op het externe optreden;

6. is zich er niettemin van bewust dat met de uitkomst van deze onderhandelingen een aantal 
tekortkomingen nog altijd niet is opgelost; is van mening dat deze tekorten moeten 
worden aangepakt tijdens de jaarlijkse begrotingsprocedures en bij de herziening 2008-
2009; 

7. is van oordeel dat zijn in de genoemde resolutie van 8 juni 2005 vastgelegde standpunt als 
doelstelling moet blijven worden nagestreefd in het belang van een passend 
financieringsniveau en verdere hervormingen om de ambities van de Europese Unie te 
realiseren;

8. verwacht dat de in het komende Interinstitutioneel Akkoord op te nemen hervormingen 
snel effect zullen hebben op de kwalitatieve uitvoering van de begroting, met inbegrip van 
vermindering van de administratieve lasten, evenals een zichtbaar effect voor de Europese 
burgers door de toegankelijkheid van de EU-middelen voor hen te verbeteren;

9. geeft vanuit begrotingsoogpunt een positieve aanbeveling aan de bevoegde commissie 
voor het nieuwe Interinstitutioneel Akkoord;

10. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.


