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Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument: energie
P7_TA(2009)0113
Resolutie van het Europees Parlement van 17 december 2009 over het voorstel voor een besluit
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het
flexibiliteitsinstrument overeenkomstig punt 27 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei
2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een
goed financieel beheer (COM(2009)0660 – C7-0303/2009 – 2009/2207(BUD))
(2010/C 286 E/13)
Het Europees Parlement,
— gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2009)0660 – C70303/2009),
— gezien het Interinstitutionele Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (1), en met name punt 27 daarvan,
— gezien zijn eerste lezing op 22 oktober 2009 van het ontwerp van algemene begroting 2010 (2),
— gezien de verklaring van de drie instellingen van 2 april 2009 over de financiering van het Europees
economisch herstelplan,
— gezien de resultaten van de overlegvergadering van 18 november 2009,
— gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0080/2009),

A. overwegende dat de financiering van de tweede fase van het Europees economisch herstelplan (EEHP)
voor de instellingen van de EU van cruciaal belang is,
B. overwegende dat Bulgarije tijdens de toetredingsonderhandelingen heeft toegezegd de kerncentrale van
Kozloduy te zullen sluiten in 2007-2009, met financiële steun van de Gemeenschap,
C. overwegende dat de ontmanteling van de centrale van Kozloduy na 2009 zal voortduren en dat hiervoor
in de periode 2010-2013 een bedrag van 300 000 000 EUR nodig is,
D. overwegende dat de twee takken van de begrotingsautoriteit op de overlegvergadering van 18 november
2009 hebben besloten middelen van het flexibiliteitinstrument beschikbaar te stellen teneinde:
— de financiering van het Europees economisch herstelplan aan te vullen met een bedrag van
120 000 000 EUR op de begroting 2010;
— de ontmanteling van de kerncentrale van Kozloduy te financieren met een bedrag van 75 000 000
EUR in 2010,
(1) PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
(2) Aangenomen teksten, P7_TA(2009)0051 en P7_TA(2009)0052.
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1.
wijst erop dat ondanks de herschikking van middelen van de marges van 2009 en 2010 het maxi
mum van subrubriek 1a geen ruimte liet voor een adequate financiering van het EEHP en de ontmanteling
van de energiecentrale van Kozloduy; verwelkomt daarom de overeenkomst die op de overlegvergadering is
bereikt over het gebruik van het Flexibiliteitsinstrument voor dit doel voor een totaalbedrag van
195 000 000 EUR;
2.
betreurt het feit dat de Commissie de financieringsbehoeften voor de Kozloduy-centrale pas in haar
nota van wijzigingen nr. 2/2010 heeft gepresenteerd, dus na de eerste lezing van het Parlement, waarbij het
Parlement zijn prioriteiten voor de begroting 2010 had bepaald; is van mening dat de late indiening van het
voorstel, waardoor de druk op subrubriek 1a is toegenomen, zeer nadelige gevolgen had voor de dynamiek
van de onderhandelingen over de begroting 2010 en de ruimte voor het Parlement om zijn politieke
prioriteiten na te streven;
3.
acht het evenwel van wezenlijk belang om te blijven vasthouden aan de politieke toezeggingen van het
protocol betreffende de voorwaarden en regelingen voor de toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie,
en derhalve de financiering van de ontmanteling van de energiecentrale van Kozloduy in 2010 voort te
zetten;
4.
wijst erop dat de verdere financiering van de ontmanteling van de energiecentrale van Kozloduy in
2011-2013 geen gevolgen mag hebben voor de financiering van de bestaande meerjarenprogramma's en
acties;
5.

hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

6.
verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te
dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;
7.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en
de Commissie.

BIJLAGE

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument overeenkomstig punt
27 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en
de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (1), en met name op punt 27,
vijfde alinea,
gezien het voorstel van de Commissie,
overwegende dat beide takken van de begrotingsautoriteit na bestudering van alle mogelijkheden voor
herschikking van de kredieten van subrubriek 1atijdens de overlegvergadering op 18 november 2009
zijn overeengekomen om middelen van het flexibiliteitsinstrument beschikbaar te stellen ter aanvulling
van de begroting 2010 boven de maxima van subrubriek 1a, ter hoogte van:
— 120 miljoen EUR voor de financiering van projecten op energiegebied in het kader van het Europees
economisch herstelplan;
— 75 miljoen EUR voor de ontmanteling van de kerncentrale van Kozloduy.
(1) PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
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BESLUITEN:

Artikel 1
Voor de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010 wordt via het flexibiliteits
instrument 195 miljoen EUR aan vastleggingskredieten voor subrubriek 1a beschikbaar gesteld.
Van dat bedrag dient:
— 120 miljoen EUR ter financiering van projecten op energiegebied in het kader van het Europees
economisch herstelplan;
— 75 miljoen EUR ter financiering van de ontmanteling van de kerncentrale van Kozloduy.
Artikel 2
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Gedaan te Straatsburg,

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

Financieel kader 2007-2013: wijziging IIA van 17 mei 2006: Financiering van
projecten op energiegebied in het kader van het Europees economisch herstelplan
P7_TA(2009)0114
Resolutie van het Europees Parlement van 17 december 2009 over het gewijzigd voorstel voor een
besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord
van 17 mei 2006 betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer ten aanzien van
het meerjarig financieel kader: Financiering van projecten op energiegebied in het kader van het
Europees economisch herstelplan (COM(2009)0662 – C7-0305/2009 – 2009/2211(ACI))
(2010/C 286 E/14)
Het Europees Parlement,
— gezien het gewijzigd voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
(COM(2009)0662 – C7-0305/2009),
— gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (1), en met name de punten
21, 22, eerste en tweede alinea, en 23,
— gezien het besluit van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van het
Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel
beheer ten aanzien van het meerjarig financieel kader (2007-2013) (2),
(1) PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
(2) PB L 132 van 29.5.2009, blz. 8.

