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PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku o odnowienie Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie 
dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej
(2004/2099(ACI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 272,

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy 
procedury budżetowej1, a zwłaszcza jego punkt 26,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie wyzwań politycznych i 
środków budżetowych w rozszerzonej Unii 2007-20132,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 grudnia 2005 r. dotyczącą Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury 
budżetowej3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 stycznia 2006 r. dotyczącą stanowiska Rady UE 
w sprawie perspektywy finansowej i odnowienia Porozumienia międzyinstytucjonalnego 
2007-20134,

– uwzględniając dokument roboczy Komisji „Wniosek o odnowienie Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i usprawnienia procedury 
budżetowej” (COM(2004)0498),

– uwzględniając dokument roboczy Komisji „Contribution to the Interinstitutional 
negotiations on the proposal for renewal of the Interinstitutional agreement on budgetary 
discipline and improvement of the budgetary procedure” (COM(2006)0075),

– uwzględniając dokument roboczy Komisji „Zmieniony wniosek o odnowienie 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy 
procedury budżetowej” (COM(2006)0036),

– uwzględniając komunikaty Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 26 lutego 
2004 r. pt. „Budowanie naszej wspólnej przyszłości: wyzwania polityczne i środki 
budżetowe w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013” (COM(2004)0101), z dnia 14 lipca 
2004 r. pt. „Perspektywy finansowe na lata 2007 - 2013” (COM(2004)0487) i dokument 
roboczy Komisji z dnia 12 kwietnia 2005 r. pt. „Technical adjustments to the 
Commission proposal for the multiannual financial framework 2007-2013” 
(SEC(2005)0494),

  
1 Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2005/708/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady (Dz.U. 269 z 14.10.2005, str. 24).
2 Teksty przyjęte, 8.6.2005, P6_TA(2005)0224.
3 Teksty przyjęte, 1.12.2005, P6_TA(2005)0453.
4 Teksty przyjęte, 18.1.2006, P6_TA(2006)0010.
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– uwzględniając wspólną deklarację w sprawie wytycznych dla propozycji legislacyjnych 
związanych z wieloletnimi ramami finansowymi (2007-2013) z dnia 18 października 
2005 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady UE, która odbyła się w dn. 15-16 grudnia 2005 r. 
(CADREFIN 268),

– uwzględniając rozmowy trójstronne z 23 stycznia 2006 r., 21 lutego 2006 r., 21 marca 
2006 r. i 4 kwietnia 2006 r.,

– uwzględniając art. 120 ust. 1 oraz podpunkt 2 punktu IV załącznika VI do Regulaminu 
PE, 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie xxx (A6-0000/2006),

A. mając na uwadze, że zgodnie z ust. 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 
maja 1999 r. Komisja rozpoczęła proces przygotowywania nowej perspektywy finansowej 
i nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego poprzez przedstawienie wniosków dnia 
10 lutego i 14 lipca 2004 r.;

B. mając na uwadze, że po przyjęciu przez Parlament jego stanowiska negocjacyjnego dnia 8 
czerwca 2005 r. i po osiągnięciu przez państwa członkowskie w grudniu 2005 r. 
porozumienia w tej sprawie, Komisja przedstawiła zmieniony wniosek w sprawie nowego 
porozumienia międzyinstytucjonalnego oraz dokumenty techniczne na temat wpływu 
konkluzji Rady UE, co daje wystarczające podstawy do rozpoczęcia negocjacji; 

C. mając na uwadze, że Parlament postanowił iż jego celem jest ustalenie trwałych 
wieloletnich ram finansowych obejmujących środki dostosowane do wymogów 
politycznych najbliższych lat i odpowiednie instrumenty i reformy usprawniające ich 
realizację; 

D. mając na uwadze, że Parlament był jedyną instytucją, która opracowała ogólną strategię i 
przeprowadziła pełną i pogłębioną analizę potrzeb w celu określenia politycznych 
priorytetów, w przeciwieństwie do Rady, której podejście opierało się na pułapach i 
procentach; 

1. przypomina, że tym razem, ponieważ perspektywa finansowa już powstałą, Parlament 
przeprowadził ośmiomiesięczne debaty w tymczasowej komisji powołanej do tego celu i 
przyjął szeroko zakrojone stanowisko negocjacyjne oparte na trzech filarach, które mają 
na celu:

- pogodzenie priorytetów politycznych i potrzeb finansowych;

- modernizację struktury budżetu;

- poprawę jakości wykonania budżetu UE;

2. przypomina, że odrzucił konkluzje Rady UE z grudnia 2005 r. w ich obecnym kształcie, 
stwierdzając że nie zapewniały one UE ilościowych i jakościowych środków 
pozwalających na stawienie czoła przyszłym wyzwaniom oraz wezwał Radę do uzyskania 
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realnego mandatu pozwalającego na negocjacje z Parlamentem; 

3. zwraca uwagę, że przy wielu okazjach podkreślał swą chęć uczestniczenia w 
konstruktywnych negocjacjach z Radą, których punktem wyjściowym byłyby stanowiska 
obu instytucji i z myślą o osiągnięciu porozumienia, które opierałoby się na możliwej do 
zaakceptowania jakościowej i ilościowej poprawie w ramach realistycznie określonego 
terminu;

4. uważa, że porozumienie osiągnięte przez trzy instytucje dnia 4 kwietnia 2006 r. było 
jedynym możliwym kompromisem w sprawie wieloletniego budżetu, który Parlament 
mógł zawrzeć, biorąc pod uwagę ogrom negocjacji, oraz z myślą o zapewnieniu 
kontynuacji prawodawstwa UE, o zagwarantowaniu należytego zarządzania finansowego 
funduszami UE i utrzymaniu uprawnień ustawodawczych i budżetowych Parlamentu 
podczas kolejnego okresu;

5. wita z zadowoleniem osiągnięte porozumienie, a zwłaszcza postępy uzyskane w ramach 
trzech filarów swego stanowiska negocjacyjnego:

Pogodzenie priorytetów politycznych i potrzeb finansowych poprzez:

- zwiększenie o 4 miliardy euro kwoty środków przeznaczonych na kierunki 
polityki wybrane przez Radę UE w grudniu 2005 r., które zostaną 
bezpośrednio przyznane programom w dziale 1a, 1b, 2, 3b i 4,

- znaczny wzrost rezerwy EBI (o 2,5 miliarda euro), która zostanie udostępniona 
państwom członkowskim w ramach nowego systemu współfinansowania 
między EBI i budżetem UE w celu wzmocnienia efektu dźwigni budżetu UE w 
dziedzinie badań naukowych i rozwoju, sieci transeuropejskich (TEN) i MŚP,

- finansowanie niezaplanowanych potrzeb, takich jak pomoc w sytuacjach 
nagłych (1,5 mld euro) i fundusz solidarności UE (do 7 mld euro), poza 
ramami finansowymi dzięki dodatkowym zasobom zapewnianym w razie 
konieczności przez państwa członkowskie,

- finansowanie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji (do 3,5 
mld euro) poprzez ponowne użycie anulowanych środków, poza ramami 
finansowymi;

Ulepszenie struktury budżetu dzięki większej elastyczności:

- całkowita kwota 1,4 mld euro na instrument elastyczności przez cały ten okres, 
finansowana, w przypadku jej wykorzystania, z dodatkowych zasobów 
zapewnianych przez państwa członkowskie z możliwością przeniesienia 
rocznej kwoty (200 mln euro), jeśli nie zostanie ona użyta, i wykorzystywanie 
instrumentu na te same potrzeby dłużej niż przez rok,

- możliwość oceny przez nowo wybrany Parlament funkcjonowania 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego i perspektywy finansowej do końca 
2009 r. w oparciu o sprawozdanie przedstawione przez Komisję, i ewentualne 
towarzyszące mu wnioski;
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Poprawa jakości wykonania funduszy UE i zachowanie przywilejów Parlamentu 
dzięki:

- zasadom ustanowionym w zmienionym rozporządzeniu finansowym; 
odpowiedzialności państw członkowskich w działalności podlegającej 
zarządzaniu dzielonemu dla lepszej kontroli wewnętrznej funduszy UE; 
potrzebie wprowadzenia mechanizmu współfinansowania z EBI w celu 
wzmocnienia efektu dźwigni polityk UE; zaangażowaniu Parlamentu w 
planowanie finansowe i finansowanie nowych agencji bez uszczerbku dla 
programów operacyjnych,

- zaangażowaniu Parlamentu w szeroko zakrojony przegląd i zwiększony udział 
w procesie decyzyjnym WPZiB oraz dzięki zwiększonej kontroli 
demokratycznej działań polityki zewnętrznej;

6. jest jednak świadomy faktu, że pewne problemy nadal pozostają nierozwiązane mimo 
zakończenia negocjacji; uważa, że te problemy powinny być rozwiązane podczas rocznej 
procedury budżetowej, jak również podczas przeglądu w latach 2008-2009; 

7. uważa, że jego stanowisko, określone w wyżej wymienionej rezolucji z 8 czerwca 2005 r., 
powinno pozostać celem, ku któremu się dąży, aby zapewnić odpowiedni poziom 
finansowania i kolejne reformy w celu zaspokojenia ambicji Unii Europejskiej;

8. oczekuje, że reformy przedstawione w kolejnym porozumieniu międzyinstytucjonalnym, 
odniosą szybki skutek na jakościowym wykonaniu budżetu, między innymi zmniejszając 
obciążenie administracyjne, jak również wywrą widoczny wpływ ułatwiając obywatelom 
dostęp do funduszy UE;

9. wydaje pozytywną opinię na temat porozumienia międzyinstytucjonalnego, z 
budżetowego punktu widzenia, dla właściwej przedmiotowo komisji;

10. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, do wglądu, 
Radzie i Komisji.


