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Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen
P7_TA(2009)0113
Europaparlamentets
rådets beslut om
interinstitutionella
kommissionen om

resolution av den 17 december 2009 om förslaget till Europaparlamentets
utnyttjande av flexibilitetsmekanismen i enlighet med punkt 27 i
avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet
budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2009)0660 –
0303/2009 – 2009/2207(BUD))

och
det
och
C7-

(2010/C 286 E/13)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
— med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0660 – C70303/2009),
— med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet
och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (1), särskilt punkt 27,
— med beaktande av sin första behandling av den 22 oktober 2009 av förslaget till allmän budget för
2010 (2),
— med beaktande av den förklaring som de tre institutionerna antog den 2 april 2009 om finansieringen
av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa.
— med beaktande av resultatet av förlikningsmötet den 18 november 2009,
— med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0080/2009), och av följande skäl:

A. EU-institutionerna anser att andra fasen av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa absolut
måste finansieras.
B. Under anslutningsförhandlingarna förband sig Bulgarien att stänga kärnkraftverket i Kozloduj med hjälp
av finansiellt stöd från Europeiska gemenskapen under 2007–2009.
C. Avvecklingen av kraftverket i Kozloduj kommer att fortsätta efter 2009 och kräver en finansiering på
300 000 000 EUR för perioden 2010–2013.
D. Budgetmyndighetens två grenar beslutade vid förlikningssammanträdet den 18 november 2009 att
utnyttja flexibilitetsmekanismen för att
— komplettera finansieringen av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa för ett belopp på
120 000 000 EUR i budgeten för 2010,
— finansiera avvecklingen av kraftverket i Kozloduj för ett belopp på 75 000 000 EUR 2010.
(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Antagna texter, P7_TA(2009)0051 och P7_TA(2009)0052.
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1.
Europaparlamentet konstaterar att taket för underrubrik 1a, trots omfördelningen av medel från 2009
och 2010 års marginaler, inte tillät en tillräcklig finansiering av den ekonomiska återhämtningsplanen för
Europa och avvecklingen av kraftverket i Kozloduj. Parlamentet välkomnar därför överenskommelsen under
förlikningen om att använda flexibilitetsmekanismen för detta ändamål för ett sammanlagt belopp på
195 000 000 EUR.
2.
Europaparlamentet beklagar att kommissionen presenterade finansieringsbehoven för kraftverket i
Kozloduj först i ändringsskrivelse nr 2/2010, dvs. efter parlamentets första behandling, där parlamentet
hade fastställt sina prioriteringar för 2010 års budget. Parlamentet anser att det sena förslaget, vilket
ytterligare ökade trycket på underrubrik 1a, avsevärt påverkade dynamiken i förhandlingarna om 2010
års budget och parlamentets möjligheter att hävda sina politiska prioriteringar.
3.
Europaparlamentet anser dock att det är viktigt att hålla fast vid de politiska åtaganden som ingåtts i
protokollet om villkoren och bestämmelserna för Bulgariens anslutning till Europeiska unionen, och att man
därför bör fortsätta att finansiera avvecklingen av kraftverket i Kozloduj även under 2010.
4.
Europaparlamentet påpekar att en fortsatt finansiering av avvecklingen av kraftverket i Kozloduj
2011–2013 bör ske utan att det påverkar finansieringen av befintliga fleråriga program och åtgärder.
5.

Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

6.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet
och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
7.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution, inklusive bilagan, till rådet
och kommissionen.

BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen i enlighet med punkt 27 i det interinstitutionella avtalet
av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och
sund ekonomisk förvaltning
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och
kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (1), särskilt femte stycket i punkt 27,
med beaktande av kommissionens förslag, och av följande skäl:
Efter att ha undersökt alla möjligheter att omfördela anslagen under rubrik 1a enades budgetmyndighetens
två grenar vid förlikningsmötet den 18 november 2009 om att flexibilitetsmekanismen bör tas i anspråk för
att komplettera anslagen i 2010 års budget över taket för rubrik 1a för följande ändamål:
— 120 miljoner EUR för finansieringen av projekt på energiområdet inom ramen för den ekonomiska
återhämtningsplanen för Europa,
— 75 miljoner EUR för avvecklingen av kärnkraftverket i Kozloduj.
(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010 ska flexibilitetsmekanismen utnyttjas för att till
rubrik 1a överföra 195 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden.
Beloppet ska användas för att komplettera finansieringen inom följande områden:
— 120 miljoner EUR för finansieringen av projekt på energiområdet inom ramen för den ekonomiska
återhämtningsplanen för Europa,
— 75 miljoner EUR för avvecklingen av kärnkraftverket i Kozloduj.
Artikel 2
Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
Utfärdat i Strasbourg den

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande

Budgetramen 2007-2013: Finansiering av energiprojekt inom den ekonomiska
återhämtningsplanen för Europa (ändring av det interinstitutionella avtalet av
den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning)
P7_TA(2009)0114
Europaparlamentets resolution av den 17 december 2009 om det ändrade förslaget till
Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av den fleråriga budgetramen enligt det
interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk
förvaltning - Finansiering av projekt på energiområdet inom ramen för den ekonomiska
återhämtningsplanen för Europa (KOM(2009)0662 – C7-0305/2009 – 2009/2211(ACI))
(2010/C 286 E/14)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
— med beaktande av kommissionens ändrade förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0662 –
C7-0305/2009),
— med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet
och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (1), särskilt punkterna 21, 22
första och andra stycket och punkt 23,
— med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut av den 6 maj 2009 om ändring av den fleråriga
budgetramen (2007–2013) enligt det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin
och sund ekonomisk förvaltning (2),
(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 132, 29.5.2009, s. 8.

