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Projekt budżetu korygującego nr 10/2004

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr
10/2004 na rok budżetowy 2004 (Sekcja III — Komisja) (15179/2004 — C6-0209/2004 — 2004/

2223(BUD))

Parlament Europejski,

— uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności art. 272 ust. 4 przedo-
statni akapit tego Traktatu,

— uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w szczególności art.
177 tego Traktatu,

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Euro-
pejskich (1), a w szczególności jego art. 37 i 38,

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, przyjęty ostatecznie w dniu
18 grudnia 2003 r. (2) oraz dostosowany po rozszerzeniu Unii Europejskiej (3),

— uwzględniając Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Euro-
pejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i usprawnienia procedury budżetowej (4),

— uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 11/2004 na rok budżetowy
2004, przedstawiony przez Komisję dnia 13 października 2004 r. (SEC(2004)1234),

— uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 10/2004, sporządzony przez Radę w dniu 29 listopada
2004 r. (15179/2004 — C6-0209/2004),

— uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0053/2004),

A. mając na uwadze, że w przeciwieństwie do lat poprzednich, w których odnotowano duże nadwyżki
w płatnościach z Funduszy Strukturalnych, wstępny projekt budżetu korygującego nr 11 ma na celu
umieszczenie w budżecie dodatkowych środków w wysokości 1 miliarda euro,

B. mając na uwadze, że na posiedzeniu pojednawczym w ramach procedury budżetowej w dniu 24 listopa-
da 2003 r. Rada zobowiązała się uwzględniać w przyszłości wszelkie potrzeby wyasygnowania dodat-
kowych płatności w ramach Funduszy Strukturalnych,

C. mając na uwadze, że otrzymane przez Komisję do dnia 31 października 2004 r. wnioski Państw Człon-
kowskich o dokonanie płatności wskazują, iż może zaistnieć potrzeba wyasygnowania dodatkowych
środków przekraczających nawet kwotę 1 miliarda euro;

1. zatwierdza bez poprawek projekt budżetu korygującego nr 10/2004;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz
innym instytucjom i organom, których ona dotyczy.
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