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Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ten
behoeve van de financiering van de Cypriotische
Structuurfondsenprogramma's
Resolutie van het Europees Parlement van 17 december 2014 over het voorstel voor een
besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van
middelen uit het flexibiliteitsinstrument, overeenkomstig punt 12 van het
Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de
Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in
begrotingszaken en een goed financieel beheer (COM(2014)0349 – C8-0022/2014 –
2014/2039(BUD))
Het Europees Parlement,
–

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
(COM(2014)0349 – C8-0022/2014),

–

gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot
bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20201, (MFKverordening), en met name artikel 11 hiervan,

–

gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de
samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer2, en met name punt 12
hiervan,

–

gezien het nieuwe ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het
begrotingsjaar 2015, dat de Commissie op 28 november 2014 heeft goedgekeurd
(COM(2014)0723),

–

gezien het standpunt inzake het nieuwe ontwerp van algemene begroting van de
Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, vastgesteld door de Raad op 12 december
2014 en op dezelfde dag toegezonden aan het Europees Parlement (16739/2014 –
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C8-0287/2014),
–

gezien zijn standpunt van 17 december 20141 inzake het ontwerp van algemene
begroting 2015,

–

gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0071/2014),

A.

overwegende dat het, na alle mogelijkheden voor een herschikking van
vastleggingskredieten binnen subrubriek 1b te hebben onderzocht, nodig is middelen uit
het flexibiliteitsinstrument beschikbaar te stellen ten behoeve van vastleggingskredieten;

B.

overwegende dat de Commissie voorgesteld heeft het flexibiliteitsinstrument te
gebruiken om, bovenop de maxima van het MFK, de financiële middelen op de
algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 aan te vullen
met 79,8 miljoen EUR aan vastleggingskredieten, ten behoeve van de toewijzing van
aanvullende middelen aan de structuurfondsen voor Cyprus voor een totaalbedrag van
100 miljoen EUR voor 2015;

1.

wijst erop dat, ondanks de geringe verhoging van de vastleggingskredieten voor een
beperkt aantal begrotingsposten, het plafond van subrubriek 1b voor 2015 geen
passende financiering van belangrijke en urgente politieke prioriteiten van de Unie
toelaat;

2.

gaat derhalve akkoord met het gebruik van het flexibiliteitsinstrument en wijzigt het
voorstel van de Commissie, teneinde de aanvullende toewijzing voor de Cypriotische
structuurfondsenprogramma's uit subrubriek 1b te financieren tot een bedrag van 83,26
miljoen EUR;

3.

herhaalt dat het gebruik van dit instrument, zoals bedoeld in artikel 11 van de MFKverordening, eens te meer aantoont dat de EU-begroting absoluut flexibel moet zijn;

4.

herhaalt het standpunt dat het van oudsher verdedigt, namelijk dat, onverminderd de
mogelijkheid om via het flexibiliteitsinstrument betalingskredieten voor specifieke
begrotingslijnen beschikbaar te stellen zonder eerst middelen vast te leggen, de
betalingen die voortvloeien uit eerder via het flexibiliteitsinstrument beschikbaar
gestelde vastleggingskredieten alleen buiten de plafonds kunnen worden geboekt;

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.
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Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0100.

BIJLAGE
BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument
(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de
definitieve handeling: Besluit (EU) 2015/421.)

