
– a Parlament teljes körű részvétele az átfogó felülvizsgálatban, a Parlament részvételének növelése a közös
kül- és biztonságpolitikát érintő döntéshozatali folyamatban és a külső fellépések demokratikus ellenőrzé-
sének fokozása;

8. annak is tudatában van, hogy számos hiányosságra a tárgyalások eredménye továbbra sem nyújt megol-
dást; úgy véli, hogy e hiányosságokkal a 2008-2009-es felülvizsgálat és, amennyiben lehetséges, az éves költ-
ségvetési eljárások során foglalkozni kell; rámutat arra, hogy a saját források rendszere, valamint a kiadási
oldal különösen sürgős átalakításra szorul, hogy a következő pénzügyi keretnél ne ismétlődhessen meg az
ideihez hasonló szánalmas nemzeti alkudozás;

9. megerősíti azt a véleményét, hogy minden jövőbeni pénzügyi keretet a parlamenti ciklusnak és a
Bizottság hivatali idejének megfelelően öt évre kell meghatározni;

10. úgy véli, hogy fent említett, 2005. június 8-i állásfoglalásában kifejtett álláspontja szerint továbbra is
az a követendő cél, hogy garantálja a finanszírozás megfelelő szintjét és a további reformokat, az Európai
Unió törekvéseinek megvalósítása érdekében;

11. emlékeztet arra, hogy jól megalapozott átmeneti rendelkezésekre lesz szükség, amennyiben az Alkot-
mány létrehozásáról szóló szerződés még az új pénzügyi keret lejárta előtt hatályba lép;

12. 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 finanszíro-
záshoz való hozzáférést;

13. elfogadja az új intézményközi megállapodás költségvetési és pénzügyi következményeit;

14. hangsúlyozza, hogy a szakbizottságok véleménye hatékony támogatást nyújtott a tárgyalások során;
úgy véli, hogy a kialakult intézményközi megállapodás minőségi és/vagy mennyiségi értelemben teljesíti a
szakbizottságok kéréseit;

15. jóváhagyja a jelen határozathoz mellékelt megállapodástervezet szövegét;

16. felkéri az illetékes bizottságot, hogy vizsgálja meg, az eljárási szabályzatnak és különösen annak
IV. mellékletének milyen mértékű módosítása lenne megfelelő annak érdekében, hogy a Parlament részvétele
számos, a megállapodástervezettel összhangban zajló egyedi eljárásban a lehető legjobb körülmények között
valósulhasson meg;

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

MELLÉKLET

INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI PARLAMENT, A
TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG KÖZÖTT A KÖLTSÉGVETÉSI

FEGYELEMRŐL ÉS A HATÉKONY ÉS EREDMÉNYES
PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL

AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

a továbbiakban: az intézmények,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. E megállapodás célja a költségvetési fegyelem végrehajtása, az éves költségvetési eljárás működésének,
valamint az intézmények költségvetési ügyekben való együttműködésének javítása, továbbá a hatékony
és eredményes pénzgazdálkodás biztosítása.

2. E megállapodás alkalmazásában a költségvetési fegyelem minden kiadásra vonatkozik. Ameddig e
megállapodás hatályban marad, kötelező érvényű minden intézményre nézve.
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