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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu obnove medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in 
izboljšanju proračunskega postopka
(2004/2099(ACI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe ES in zlasti člena 272 te pogodbe,

– ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega 
postopka1 ter zlasti točke 26 tega sporazuma,

– ob upoštevanju resolucije z dne 8. junija 2005 o političnih izzivih in proračunskih 
sredstvih razširjene Unije 2007–20132,

– ob upoštevanju resolucije z dne 1. decembra 2005 o medinstitucionalnem sporazumu o 
proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka3,

– ob upoštevanju resolucije z dne 18. januarja 2006 o stališču Evropskega sveta glede 
finančne perspektive in obnove medinstitucionalnega sporazuma za obdobje 2007–20134,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije: Predlog za obnovo medinstitucionalnega 
sporazuma o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka 
(COM(2004)0498),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije: Prispevek k medinstitucionalnim 
pogajanjem o predlogu obnove medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini 
in izboljšanju proračunskega postopka (COM(2006)0075),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije: Spremenjeni predlog za obnovo 
medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega 
postopka (COM(2006)0036),

– ob upoštevanju sporočil Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 26. februarja 
2004 "Gradimo našo skupno prihodnost: politični izzivi in proračunska sredstva 
razširjene Unije za obdobje 2007-2013" (KOM(2004)0101) in z dne 14. julija 2004 
"Finančna perspektiva 2007–2013" (COM(2004)0487) ter delovnega dokumenta 
Komisije z dne 12. aprila 2005 "Tehnične prilagoditve predloga Komisije za večletni 
finančni okvir 2007–2013" (SEC(2005)0494), 

– ob upoštevanju skupne izjave o smernicah za zakonodajne predloge v zvezi z večletnim 
finančnim okvirom 2007–2013, dogovorjenim 18. oktobra 2005,

  
1 UL C 172, 18.6.1999, str. 1. Sporazum, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/708/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta (UL L 269, 14.10.2005, str. 24).
2 Sprejeta besedila, 8.6.2005, P6_TA(2005)0224.
3 Sprejeta besedila, 1.12.2005, P6_TA(2005)0453.
4 Sprejeta besedila, 18.1.2006, P6_TA(2006)0010.
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– ob upoštevanju ugotovitev Evropskega sveta 15. –16. decembra 2005 (CADREFIN 268),

– ob upoštevanju trialogov 23. januarja 2006, 21. februarja 2006, 21. marca 2006 in 4. 
aprila 2006,

– ob upoštevanju člena 120(1) in alinee 2 točke IV priloge VI poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in mnenj z dne xxx (A6-0000/2006),

A. ker je Komisija v skladu z odstavkom 26 medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 
1999 začela postopek priprave nove finančne perspektive in novega medinstitucionalnega 
sporazuma s predstavitvijo predlogov 10. februarja in 14. julija 2004;  

B. ker je Komisija, potem ko je Parlament 8. junija 2005 sprejel pogajalsko stališče in ko so 
države članice decembra 2005 dosegle sporazum, predstavila spremenjeni predlog za nov 
medinstitucionalni sporazum in tehnično dokumentacijo o vplivu ugotovitev Evropskega 
sveta ter s tem omogočila začetek pogajanj na primerni osnovi;

C. ker je bil Parlament odločen, da doseže trajnostni večletni finančni okvir, ki predvideva 
zadostna finančna sredstva za politične potrebe v naslednjih letih ter primerne instrumente 
in reforme za izboljšanje izvajanja; 

D. ker je bil Parlament edina institucija, ki je razvila celovito strategijo ter izvedla popolno in 
poglobljeno analizo potreb z namenom opredelitve političnih prednostnih nalog, v 
primerjavi s pristopom Sveta, ki temelji na zgornjih mejah in odstotkih; 

1. opominja, da se je v času, odkar je nastala finančna perspektiva, Parlament osem mesecev 
posvetoval v okviru začasnega odbora, ustanovljenega v ta namen, in sprejel splošno 
pogajalsko stališče, ki temelji na treh stebrih, z naslednjimi cilji: 

- uskladiti politične prednostne naloge in finančne potrebe,

- posodobiti proračunsko strukturo,

- izboljšati kakovost izvrševanja proračuna EU;

2. opozarja, da je zavrnil ugotovitve Evropskega sveta iz decembra 2005 v njihovi obstoječi 
obliki, ker je menil, da bi EU ne zagotovili količinsko in kakovostno primernih sredstev za 
reševanje prihodnjih izzivov, ter da je pozval Svet, naj zagotovi resnična pooblastila za 
pogajanja s Parlamentom;

3. poudarja, da je ob številnih priložnostih pokazal pripravljenost začeti konstruktivna 
pogajanja s Svetom na osnovi zadevnih stališč, da bi dosegli sporazum, ki temelji na 
sprejemljivih količinskih in kakovostnih izboljšavah, v realističnem časovnem obdobju; 

4. meni, da je bil sporazum, ki so ga tri institucije dosegle 4. aprila 2006, edini možni 
kompromis glede večletnega proračuna, ki ga je Parlament lahko dosegel v sklopu 
pogajanj, da bi zagotovili nadaljevanje zakonodajne dejavnosti EU, dobro finančno 
poslovodenje financiranja EU ter da ohranili zakonodajne in proračunske pristojnosti 
Parlamenta v naslednjem obdobju;
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5. pozdravlja doseženi sporazum in zlasti napredek, dosežen glede treh stebrov svojega 
pogajalskega stališča:

uskladitev političnih prednostnih nalog in finančnih potreb:

- povečanje sredstev v višini 4 milijard EUR za politike, o katerih se je Evropski 
svet dogovoril decembra 2005; ta sredstva se neposredno dodelijo za programe 
v razdelkih 1a, 1b, 2, 3b in 4,  

- občutno povečanje rezerve EIB za 2,5 milijarde EUR, vsoto, ki jo države 
članice dajo na voljo v okviru novega sistema sofinanciranja med EIB in 
proračunom EU, da bi se povečal učinek finančnega vzvoda proračuna EU na 
področjih raziskav in razvoja, TEN in MSP;

- financiranje nenačrtovanih potreb, kot sta rezerva za nujno pomoč (1,5 
milijarde EUR) in Solidarnostni sklad EU (do 7 milijard EUR), izven 
finančnega okvira z dodatnimi sredstvi, zahtevanimi od držav članic, če je 
potrebno,  

- financiranje Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji (do 3,5 milijarde 
EUR) s ponovno uporabo zapadlih sredstev izven finančnega okvira;

izboljšanje proračunske strukture z večjo prilagodljivostjo:

- skupni znesek v višini 1,4 milijarde EUR za prilagodljivost v tem obdobju, ki 
se v primeru uporabe financira z dodatnimi sredstvi, ki se bodo zahtevali od 
držav članic; možen je prenos letnega zneska (200 milijonov EUR) v primeru, 
da ta sredstva niso bila uporabljena, in uporaba instrumenta za iste potrebe dalj 
kot eno leto,

- novo izvoljeni Parlament lahko oceni delovanje medinstitucionalnega 
sporazuma in finančne perspektive do konca leta 2009 na podlagi poročila, ki 
ga bo Komisija predstavila morebiti skupaj s predlogi;

izboljšanje kakovosti izvajanja financiranja EU in ohranitev prerogativ 
Parlamenta:

- z načeli, določenimi v spremenjeni finančni uredbi; odgovornostjo držav članic 
pri dejavnostih skupnega upravljanja, da se izboljša notranji nadzor 
financiranja EU; s potrebno uvedbo mehanizma sofinanciranja z EIB, da se 
poveča učinek finančnega vzvoda politik EU; sodelovanjem Parlamenta pri 
finančnem načrtovanju in financiranjem novih agencij, ne da bi bili ogroženi 
operativni programi,

- s sodelovanjem Parlamenta v obsežnem pregledu, povečanim sodelovanjem 
Parlamenta v postopku sprejemanja odločitev SZVP ter večjo demokratično 
kontrolo zunanjih ukrepov; 

6. vendar se zaveda dejstva, da je treba rešiti še številne pomanjkljivosti glede izida 
pogajanj; meni, da je treba te pomanjkljivosti obravnavati med letnimi proračunskimi 



PR\611538SL.doc PE 372.062v02-006/6PR\611538SL.doc

SL

postopki in tudi med pregledom 2008–2009;  

7. meni, da mora stališče, kot je določeno v zgoraj navedeni resoluciji z dne 8. junija 2006, 
ostati cilj, za katerega si je treba prizadevati, da bi zagotovili primerno raven financiranja 
in nadaljnje reforme za uresničitev ambicij Evropske unije; 

8. pričakuje, da bodo reforme, določene v naslednjem medinstitucionalnem sporazumu, hitro 
vplivale na kakovostno izvrševanje proračuna in obenem zmanjšale upravno breme, kakor 
tudi, da bodo imele viden učinek za evropske državljane, s tem da jim bodo omogočile 
dostop do financiranja EU;

9. izraža pozitivno priporočilo s proračunskega vidika  glede novega medinstitucionalnega 
sporazuma pristojnemu odboru;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje v vednost Svetu in Komisiji.


