C 286 E/52

DA

Den Europæiske Unions Tidende

Torsdag, den 17. december 2009

Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet: energiprojekter
P7_TA(2009)0113
Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet i henhold til punkt 27 i den interinstitutionelle
aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og
forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2009)0660 - C7-0303/2009 - 2009/2207(BUD))
(2010/C 286 E/13)
Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0660 - C70303/2009),

— der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 27,

— der henviser til førstebehandlingen af 22. oktober 2009 af forslaget til budget for regnskabsåret 2010 (2),

— der henviser til den erklæring om finansieringen af den europæiske økonomiske genopretningsplan, som
de tre institutioner vedtog den 2. april 2009,

— der henviser til resultaterne af budgetsamrådet den 18. november 2009,

— der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0080/2009),

А. der henviser til, at EU-institutionerne anser det for absolut nødvendigt at finansiere anden fase af den
europæiske økonomiske genopretningsplan (genopretningsplanen),

B. der henviser til, at Bulgarien under tiltrædelsesforhandlingerne forpligtede sig til at lukke Kozloduykernekraftværket med finansiel støtte fra Fællesskabet i perioden 2007-2009,

C. der henviser til, at nedlukningen af Kozloduy-kraftværket vil fortsætte efter 2009, hvilket indebærer et
finansieringsbehov på 300 000 000 EUR i perioden 2010-2013,

D. der henviser til, at budgetmyndighedens to parter under budgetsamrådet den 18. november 2009 vedtog
at anvende fleksibilitetsinstrumentet til at

— supplere finansieringen af genopretningsplanen med 120 000 000 EUR på 2010-budgettet

— finansiere nedlukningen af Kozloduy-kraftværket med et beløb på 75 000 000 EUR i 2010,
(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2009)0051 og P7_TA(2009)0052.
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1.
bemærker, at loftet over underudgiftsområde 1a ikke muliggjorde tilstrækkelig finansiering af genop
retningsplanen og nedlukningen af Kozloduy-kraftværket til trods for omfordelingen af bevillinger hidrø
rende fra margenerne for 2009 og 2010; glæder sig derfor over den aftale, der kom i stand under samrådet
vedrørende anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet til disse formål med et samlet beløb på 195 000 000
EUR;
2.
beklager, at Kommissionen først fremlagde finansieringsbehovene for Kozloduy-kraftværket med
ændringsskrivelse nr. 2/2010, dvs. efter Parlamentets førstebehandling, hvor det fastlagde sine prioriteringer
for 2010-budgettet; mener, at den sene forelæggelse af dette forslag, som lagde yderligere pres på under
udgiftsområde 1a, havde stor indflydelse på forløbet af forhandlingerne om 2010-budgettet og Parlamentets
mulighed for at forfølge sine politiske prioriteringer;
3.
anser det imidlertid for vigtigt at opfylde de politiske forpligtelser i protokollen om betingelser og
vilkår for Bulgariens tiltrædelse af Den Europæiske Union og dermed fortsætte finansieringen af nedluk
ningen af Kozloduy-kraftværket i 2010;
4.
påpeger, at den fortsatte finansiering af nedlukningen af Kozloduy-kraftværket i perioden 2011-2013
ikke bør have indflydelse på finansieringen af de eksisterende flerårige programmer og aktioner;
5.

godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

6.
pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at
den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;
7.

pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet i henhold til punkt 27 i den interinstitutionelle aftale af
17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig
økonomisk forvaltning
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 27, femte afsnit,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtning: Budgetmyndighedens to parter enedes efter at have undersøgt alle muligheder
for omfordeling af bevillingerne under underudgiftsområde 1a på budgetsamrådet den 18. november 2009
om at tage fleksibilitetsinstrumentet i anvendelse for at supplere finansieringen i 2010-budgettet ud over
loftet for underudgiftsområde 1a med:
— 120 mio. EUR til finansiering af energiprojekter i forbindelse med den europæiske økonomiske genop
retningsplan
— 75 mio. EUR til nedlukning af Kozloduy-kernekraftværket –
(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
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VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
For Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 tages fleksibilitetsinstrumentet i
anvendelse med henblik på at tilvejebringe forpligtelsesbevillinger på 195 mio. EUR under underudgifts
område 1a.
Dette beløb skal anvendes til at supplere finansieringen af:
— 120 mio. EUR til finansiering af energiprojekter i forbindelse med den europæiske økonomiske genop
retningsplan
— 75 mio. EUR til nedlukning af Kozloduy-kernekraftværket.
Artikel 2
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
Udfærdiget i Strasbourg, den

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

Formand

Formand

Den europæiske økonomiske genopretningsplan og energiområdet
P7_TA(2009)0114
Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2009 om det ændrede forslag til EuropaParlamentets og Rådets afgørelse om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006
om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle
ramme - Finansiering af projekter på energiområdet i forbindelse med den europæiske økonomiske
genopretningsplan (KOM(2009)0662 - C7-0305/2009 - 2009/2211(ACI))
(2010/C 286 E/14)
Europa-Parlamentet,
— der henviser til Kommissionens ændrede forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0662 C7-0305/2009),
— der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 21, punkt 22,
første og andet afsnit, og punkt 23,
— der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 6. maj 2009 om ændring af den inter
institutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt
angår den flerårige finansielle ramme (2007-2013) (2),
(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 132 af 29.5.2009, s. 8.

