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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om förslaget till förnyelse av det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och 
förbättring av budgetförfarandet
(2004/2099(ACI))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av EG-fördraget, och särskilt artikel 272 i detta,

– med beaktande av Interinstitutionellt avtal av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet1, och 
särskilt punkt 26 i detta,

– med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2005 om politiska utmaningar och 
budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–20132,

– med beaktande av sin resolution av den 1 december 2005 om det interinstitutionella 
avtalet om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet3,

– med beaktande av sin resolution av den 18 januari 2006 om Europeiska rådets 
överenskommelse avseende budgetplanen och förnyelsen av det interinstitutionella avtalet 
för 2007–20134,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument: Förslag till ett förnyat
interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet
(KOM(2004)0498),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument: Bidrag till de interinstitutionella 
förhandlingarna om förslaget till förnyelse av det interinstitutionella avtalet om 
budgetdisciplin och förstärkning av budgetförfarandet (KOM(2006)0075),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument: Reviderat förslag till ett förnyat 
interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet
(KOM(2006)0036),

– med beaktande av kommissionens meddelanden till europaparlamentet och rådet av den 
26 februari 20004 med titeln Bygga en gemensam framtid – Politiska utmaningar och 
budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013 (KOM(2004)0101) och av den 14 juli 2004 
med titeln Budgetplan 2007–2013 (KOM(2004)0487) samt kommissionens 
arbetsdokument av den 12 april 2005 med titeln Technical adjustments to the Commission 
proposal for the multiannual financial framework 2007–2013 (SEK(2005)0494),

  
1 EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Överenskommelsen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets beslut 
2005/708/EG (EUT L 269, 14.10.2005, s. 24).
2 Antagna texter, 8.6.2005, P6_TA(2005)0224.
3 Antagna texter, 1.12.2005, P6_TA(2005)0453.
4 Antagna texter, 18.1.2006, P6_TA(2006)0010.
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– med beaktande av den gemensamma deklarationen om riktlinjerna för lagförslag i 
anknytning till den fleråriga finansiella ramen för 2007–2013 som man kom överens om 
den18 oktober 2005,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 15–16 december 2005 
(CADREFIN 268),

– med beaktande av trepartssamtalen den 23 januari, 21 februari, 21 mars och 4 april 2006,

– med beaktande av artikel 120.1 och punkt 2 under rubrik IV i bilaga VI i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från xxx (A6-.../2006).

A. Kommissionen inledde, i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 
6 maj 1999, förberedelserna för den nya budgetplanen och det nya interinstitutionella 
avtalet genom att lägga fram förslag den 10 februari och 14 juli 2005.

B. Efter att parlamentet antog sin förhandlingsståndpunkt den 8 juni 2005 och 
medlemsstaterna nådde en överenskommelse i december 2005 lade kommissionen fram 
ett reviderat förslag till ett nytt interinstitutionellt avtal samt tekniska dokument rörande 
följderna av Europeiska rådets slutsatser, för att förhandlingarna skulle kunna börja i ett 
rättvist utgångsläge.

C. Parlamentet var beslutet att få till stånd en hållbar flerårig finansiell ram som återspeglar 
de nödvändiga resurserna för politiska krav under kommande år samt lämpliga instrument 
och reformer för att förbättra genomförandet.

D. Parlamentet var den enda institution som utvecklade en övergripande strategi och 
genomförde en fullständig djupgående analys av behoven för att identifiera de politiska 
prioriteringarna, jämfört med rådets angreppssätt baserat på utgiftstak och procentsatser.

1. Europaparlamentet påminner om att denna gång har parlamentet, sedan budgetplanen 
infördes, i mer än åtta månader haft överläggningar inom ett tillfälligt utskott som inrättats 
för detta syfte och antagit en heltäckande förhandlingsståndpunkt som grundar sig på 
tre pelare syftande till att

– stämma av de politiska prioriteringarna mot de ekonomiska behoven,

– modernisera budgetstrukturen, och

– förbättra kvaliteten på EU-budgetens genomförande.

2. Europaparlamentet påminner om att man förkastade Europeiska rådets slutsatser från 
december 2005 i deras dåvarande form, då parlamentet ansåg att de inte skulle ge EU de 
nödvändiga kvantitativa och kvalitativa medlen för att möta framtida utmaningar samt 
uppmanade rådet att se till att få ett verkligt mandat att förhandla med parlamentet.

3. Europaparlamentet påpekar att man vid många tillfällen har visat sin vilja att inleda 
konstruktiva förhandlingar med rådet, grundat på de respektive 
förhandlingsståndpunkterna, för att komma fram till ett avtal som grundar sig på 
godtagbara kvantitativa och kvalitativa förbättringar inom en realistisk tidsplan.
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4. Europaparlamentet anser att det avtal som de tre institutionerna kom överens om den 
4 april 2006 var den enda möjliga kompromiss, givet överläggningarnas omfattning, som 
parlamentet kunde uppnå avseende en flerårig budget för att garantera EU-lagstiftningens 
kontinuitet och en sund förvaltning av EU:s finansiering och för att upprätthålla 
parlamentets lagstiftnings- och budgetbehörighet under den kommande perioden.

5. Europaparlamentet välkomnar den nådda överenskommelsen och i synnerhet de framsteg 
som gjorts avseende förhandlingsståndpunktens tre pelare:

Avstämning av de politiska prioriteringarna mot de ekonomiska behoven genom

– en ökning med 4 miljarder EUR för politik som beslutats av Europeiska rådet i 
december 2005, att anslås direkt till programmen under rubrikerna 1a, 1b, 2, 3b och 4,

– en väsentlig ökning av EIB:s reserv med 2,5 miljarder EUR som medlemsstaterna 
skall skjuta till enligt en ny plan för samfinansiering av EIB och EU-budgeten med 
syftet att förstärka EU-budgetens hävstångseffekt när det gäller forskning och 
utveckling, transeuropeiska nät och små och medelstora företag,

– finansieringen av oplanerade behov, såsom reserven för katastrofbistånd 
(1,5 miljarder EUR) och EU:s solidaritetsfond (upp till 7 miljarder EUR) utanför den 
finansiella ramen genom extra resurser från medlemsstaterna, om det skulle behövas,

– finansiering av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (upp till 
3,5 miljarder EUR) genom återanvändning av förfallna anslag, utanför den finansiella 
ramen.

Förbättring av budgetstrukturen genom ökad flexibilitet genom

– ett totalbelopp på 1,4 miljarder EUR för flexibilitet under perioden som, om det 
behöver tas i anspråk, finansieras genom ytterligare resurser från medlemsstaterna, 
med möjlighet att överföra det årliga beloppet (200 miljoner EUR) om det inte 
utnyttjats och att använda instrumentet för samma ändamål i mer än ett år,

– möjlighet för det nyligen valda parlamentet att vid slutet av 2009 utvärdera hur det 
interinstitutionella avtalet och budgetplanen fungerar, grundat på en rapport som 
kommissionen skall lägga fram, eventuellt tillsammans med förslag.

Förbättring av kvaliteten på genomförandet av EU:s finansiering och bevarande av 
parlamentets behörighet genom

– principerna i den reviderade budgetförordningen, medlemsstaternas ansvar för 
gemensamma styrrutiner för bättre intern kontroll av EU-finansieringen, införande av 
en mekanism för samfinansiering tillsammans med EIB för att förstärka EU-politikens 
hävstångseffekter, parlamentets deltagande i den ekonomiska planeringen och 
finansieringen av nya externa organ utan att verksamhetsprogrammen påverkas,

– parlamentets deltagande i den omfattande revideringen, ett ökat deltagande av 
parlamentet i beslutsprocessen inom ramen för GUSP och mer demokratisk 
granskning när det gäller externa åtgärder.
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6. Europaparlamentet är inte desto mindre medvetet om att ett antal underskott fortfarande 
inte har kunnat lösas genom förhandlingarna. Parlamentet anser att dessa underskott bör 
behandlas både inom ramen för det årliga budgetförfarandet och i översynen 2008–2009.

7. Europaparlamentet anser att dess förhandlingsståndpunkt som fastställdes i den tidigare 
nämnda resolutionen av den 8 juni 2005 bör förbli ett mål att sträva efter för att garantera 
en lämplig finansieringsnivå och kommande reformer så att Europeiska unionens 
ambitioner kan uppfyllas.

8. Europaparlamentet förväntar sig att de reformer som beslutas i det kommande i 
interinstitutionella avtalet kommer att få snabba effekter på de kvalitativa aspekterna av 
budgetens genomförande, inklusive minskande av de administrativa bördorna och ett 
synliggörande för Europas medborgare genom att underlätta deras tillgång till 
EU-finansiering.

9. Europaparlamentet ger en positiv rekommendation, med utgångspunkt från ett 
budgetperspektiv, till det ansvariga utskottet avseende det nya interinstitutionella avtalet.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.


