
 

 

P7_TA(2013)0476 

Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för att komplettera finansieringen i 

EU:s allmänna budget för 2013 av Europeiska socialfonden i syfte att öka 

anslagen till Frankrike, Italien och Spanien  

Europaparlamentets resolution av den 20 november 2013 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen 

(COM(2013)0559 – C7-0235/2013 – 2013/2159(BUD)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 som 

slutgiltigt antogs den 12 december 20121, 

– med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 7/2013 som kommissionen lade fram 

den 25 juli 2013 (COM(2013)0557), 

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk 

förvaltning2, särskilt punkt 27, 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2013)0559 – C7-0235/2013), 

– med beaktande av rådets ståndpunkt som antogs den 7 oktober 2013, 

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0370/2013), och av följande 

skäl: 

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

det vara nödvändigt att utnyttja flexibilitetsmekanismen. 

B. Kommissionen har föreslagit att utnyttja flexibilitetsmekanismen för att komplettera 

finansieringen i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 av Europeiska 

socialfonden (ESF) med ett belopp på 134 049 037 EUR utöver taket för rubrik 1b, i syfte 

att öka anslagen till Frankrike, Italien och Spanien för 2013 med ett totalt belopp på 150 

miljoner EUR. 

1. Europaparlamentet noterar kommissionens förslag att utöka taket för rubrik 1b med ett 

belopp på 134 049 037 EUR, i syfte att öka anslagen från ESF till Frankrike, Italien och 

Spanien för 2013 med ett totalt belopp på 150 miljoner EUR, och att i detta syfte utnyttja 

flexibilitetsmekanismen.  

2. Europaparlamentet samtycker till att flexibilitetsmekanismen utnyttjas för 

åtagandebemyndiganden för ett belopp på upp till 134 049 037 EUR för finansieringen av 

de kompletterande anslagen under rubrik 1b. 

                                                 
1  EUT L 66, 8.3.2013. 
2  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1. 



 

 

3. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 

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

tidning. 

5. 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 2014/94/EU.) 


