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Aanpassingen van de uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking 
gestelde bedragen voor 2019 die moeten worden gebruikt voor migratie, 
vluchtelingeninstroom en veiligheid 
Resolutie van het Europees Parlement van 10 oktober 2019 over het voorstel voor een 
besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2019/276 
wat betreft aanpassingen van de uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking gestelde 
bedragen voor 2019 die moeten worden gebruikt voor migratie, vluchtelingeninstroom 
en veiligheid (COM(2019)0600 – C9-0029/2019 – 2019/2039(BUD))

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2019)0600 – C9-0029/2019),

– gezien Besluit (EU) 2019/276 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 
2018 over de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter 
versterking van belangrijke programma’s betreffende het concurrentievermogen van de 
EU en ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van 
de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende 
problemen1,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, 
definitief vastgesteld op 12 december 20182,

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20203,

– 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 beheer4,

– gezien Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het 

1 PB L 54 van 22.2.2019, blz. 3.
2 PB L 67 van 7.3.2019.
3 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
4 PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.



stelsel van eigen middelen van de Europese Unie1,

– gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019, goedgekeurd door de 
Commissie op 2 juli 2019 (COM(2019)0610),

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0013/2019),

A. overwegende dat het Europees Parlement en de Raad hebben besloten om in 2019 
middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking te stellen voor een bedrag van 
1 164 miljoen EUR: 179 miljoen EUR voor rubriek 1a (Concurrentievermogen voor 
groei en werkgelegenheid) om voor het concurrentievermogen cruciale programma’s te 
versterken, met name Horizon 2020 en Erasmus+, en 985,6 miljoen EUR voor rubriek 
3, zoals voorgesteld door de Commissie;

B. overwegende dat de Commissie ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019 heeft 
voorgesteld, dat voorziet in verlaging van de vastleggingskredieten voor zowel 
rubriek 1a als rubriek 3, waardoor in 2019 ook minder gebruik hoeft te worden gemaakt 
van het flexibiliteitsinstrument;

C. overwegende dat de Commissie daarom heeft voorgesteld de uit het 
flexibiliteitsinstrument ter beschikking gestelde bedragen te verminderen met 
1090 miljoen EUR, waarvan 160 miljoen EUR voor rubriek 1a en 930 miljoen EUR 
voor rubriek 3; 

D. overwegende dat bij het voorstel voor een besluit tot terbeschikkingstelling Besluit (EU) 
2019/276 van 12 december 2018 wordt gewijzigd2;

E. overwegende dat, als gevolg van het standpunt van het Parlement inzake het ontwerp 
van gewijzigde begroting nr. 4/2019, de voorgestelde aanpassingen ongeldig zijn 
geworden;

1. verwerpt het voorstel van de Commissie; 

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

1 PB L 168 van 7.6.2014, blz. 105.
2 Besluit (EU) 2019/276 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2018 

over de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter 
versterking van belangrijke programma’s betreffende het concurrentievermogen van de 
EU en ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van 
de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende 
problemen (PB L 54 van 22.2.2019, blz. 3).


