
 

 

P7_TA(2013)0473 

Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen - finansiering av de cypriotiska 

strukturfondsprogrammen  

Europaparlamentets resolution av den 20 november 2013 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens 

flexibilitetsmekanismen (COM(2013)0647 – C7-0302/2013 – 2013/2223(BUD)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till budget för budgetåret 2014 

(COM(2013)0450), som lades fram den 28 juni 2013, såsom ändrat genom 

ändringsskrivelse nr 1, som kommissionen lade fram den 18 september 2013 

(COM(2013)0644), 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2013)0647 – C7-0302/2013), 

– med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga 

budgetramen för 2014–20201, i synnerhet artikel 11, 

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk 

förvaltning2, särskilt punkt 12, 

– med beaktande av sin ståndpunkt som antogs den 23 oktober 2013 om förslaget till den 

allmänna budgeten för 2014, 

– med beaktande av förlikningskommitténs gemensamma utkast av den 12 november 2013 

(16106/2013 ADD 1-5 – C7-0413/2013), 

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0388/2013), och av följande 

skäl: 

A. Efter att alla möjligheter att omfördela anslagen under rubrik 1b har undersökts förefaller 

det vara nödvändigt att utnyttja flexibilitetsmekanismen för åtagandebemyndiganden. 

B. Kommissionen har föreslagit att flexibilitetsmekanismen ska utnyttjas till att komplettera 

finansieringen av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, utöver taket 

i budgetrubrik 1b, med ett belopp på 78 miljarder EUR för att de cypriotiska 

strukturfondsprogrammen ska kunna bevilja landet ytterligare anslag från 

strukturfonderna för år 2014 med ett sammanlagt belopp på 100 000 000 EUR. 

1. Europaparlamentet konstaterar att trots återhållsamma ökningar av 

åtagandebemyndigandena för ett begränsat antal budgetposter och åtskilliga minskningar 

inom andra budgetposter, ger inte 2014 års tak för underrubrik 1b för 

åtagandebemyndigandena möjlighet till en korrekt finansiering av parlamentets och 
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rådets viktiga och brådskande politiska prioriteringar för unionen. 

2. Europaparlamentet samtycker till att flexibilitetsmekanismen utnyttjas för finansiering 

inom underrubrik 1b av de cypriotiska strukturfondsprogrammen för ett totalbelopp på 89 

330 000 EUR i åtagandebemyndiganden. 

3. Europaparlamentet upprepar att utnyttjandet av denna mekanism, i enlighet med 

artikel 11 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013, än en gång visar att 

unionsbudgeten absolut måste bli mer flexibel. 

4. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 

underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella 

tidning. 

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till 

rådet och kommissionen. 



 

 

BILAGA 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT 

om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen 

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, 

beslut 2014/97/EU.) 


