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MOTIVERING 

Enligt rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den 
fleråriga budgetramen för 2014–20201 får flexibilitetsmekanismen tas i anspråk för att 
finansiera klart definierade utgifter som inte kan finansieras inom taken för en eller flera av 
rubrikerna i den fleråriga budgetramen. 

I enlighet med artikel 11 rådets förordning nr 1311/2013 och punkt 12 i det interinstitutionella 
avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om 
budgetdisciplin, om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning2, och efter att 
ha undersökt alla möjligheter att omfördela anslagen under rubrik 1b, föreslår kommissionen 
att flexibilitetsmekanismen utnyttjas. Det rör sig om ett belopp på 79 785 595 euro utöver 
taket för rubrik 1b, som är avsett att i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 
2015 komplettera finansieringen av de cypriotiska strukturfondsprogrammen, som bör erhålla 
en extra tilldelning för år 2015 till ett sammanlagt belopp av 100 000 000 euro. 

De betalningsbemyndiganden som ska täcka de ytterligare åtagandebemyndigandena för 
Cypern, och som ska tas i anspråk via flexibilitetsmekanismen under 20143 och 2015, 
beräknas på grundval av den indikativa betalningsprofil som redovisas i nedanstående tabell: 

(belopp i miljoner euro, löpande priser) 
Budgetår Betalningsbemyndiganden för utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för 

Cypern under 2014 och 2015 
2015 11,3 
2016 43,7 
2017 73,9 
2018 40,2 

Totalt 169,1 

De exakta årliga beloppen för perioden 2016–2018 kommer att fastställas i budgetförslaget 
för det aktuella året. Dessa belopp ska räknas utöver det årliga taket för 
betalningsbemyndiganden i den fleråriga budgetramen vid beräkning av den outnyttjade 
marginalen och den samlade marginalen för betalningar. 

Budgetmyndighetens båda delar erinras om att offentliggörandet av beslutet i Europeiska 
unionens officiella tidning inte får ske senare än offentliggörandet av Europeiska unionens 
allmänna budget för år 2015. 

                                                 
1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 884. 
2 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1. 
3 EUT L 50, 20.2.2014, s. 19. Europaparlamentets och rådets beslut av den 20 november 2013 om 

utnyttjande av flexibilitetsmekanismen. 
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Förslag till 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT 

om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA BESLUT 

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor 
och sund ekonomisk förvaltning4, särskilt punkt 12, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och 

av följande skäl:  

(1) I artikel 11 i rådets förordning 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–
20205 fastställs en flexibilitetsmekanism på upp till 471 miljoner euro (i 2011 års 
priser) per år. 

(2) Efter att ha uttömt alla möjligheter att omfördela anslag inom ramen för budgetrubrik 
1b tycks det nödvändigt att flexibilitetsmekanismen tas i anspråk för att ge ytterligare 
finansiering från Europeiska unionens allmänna budget för år 2015, utöver taket i 
budgetrubrik 1b, med ett belopp på 79 785 595 euro för att de cypriotiska 
strukturfondsprogrammen ska kunna bevilja landet ytterligare anslag från 
strukturfonderna för år 2015 med ett sammanlagt belopp på 100 000 000 euro. 

(3) För budgetåret 2014 har Europaparlamentet och rådet genom beslut av den 20 
november 2013 redan utnyttjat flexibilitetsmekanismen för finansiering av de 
cypriotiska strukturfondsprogrammen till ett belopp av 89 330 000 euro i 
åtagandebemyndiganden. 

(4) Med beaktande av flexibilitetsmekanismens kompletterande karaktär (den tas i 
anspråk utöver taken i den fleråriga budgetramen efter att alla möjligheter till 
omfördelning av anslag har undersökts) är det nödvändigt att tillhandahålla 
ytterligare betalningsbemyndiganden för att täcka de ytterligare 
åtagandebemyndigandena för Cypern för de båda budgetåren 2014 och 2015 på 
grundval av den förväntade betalningsprofilen, som uppskattas till 11,3 miljoner euro 
under 2015, 43,7 miljoner euro under 2016, 73,9 miljoner euro under 2017 och 
40,2 miljoner euro under 2018. De årliga beloppen för varje år under perioden 2016–
2018 kommer att behöva bekräftas genom respektive budgetförslag som 
kommissionen lägger fram under denna period. 

                                                 
4 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1. 
5 EUT L 347, 20.12.2013, s. 884. 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Inom ramen för Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 ska 
flexibilitetsmekanismen utnyttjas för att tillhandahålla ett belopp på 79 785 595 euro i 
åtagandebemyndiganden under rubrik 1b och 11 315 595 euro i betalningsbemyndiganden. 

Beloppet ska användas för att komplettera finanseringen av de cypriotiska 
strukturfondsprogrammen inom ramen för budgetrubrik 1b. 

Betalningar i samband med finansieringen av de cypriotiska strukturfonderna genom 
flexibilitetsinstrumentet under 2014 och 2015 kommer att uppgå till 157 800 000 euro för 
perioden 2016–2018. Det exakta årliga beloppet kommer att fastställas i budgetförslaget för 
respektive år som lagts fram av kommissionen.  

Artikel 2 

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. 

Utfärdat i Bryssel den 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 
Ordförande Ordförande 


