
TEKSTY PRZYJĘTE

P6_TA(2004)0102

Uruchomienie instrumentu elastyczności

Rezolucja Parlamentu Europejskiego sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady o
uruchomieniu instrumentu elastyczności zgodnie z punktem 24 Porozumienia Międzyinstytucjonal-

nego z dnia 6 maja 1999 r. (COM(2004)0402 — C6-0213/2004 — 2004/2087(ACI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji (COM(2004)0402 — C6-0213/2004) (1),

— uwzględniając projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany perspektywy finanso-
wej 2000-2006 przedstawionej przez Komisję (COM(2004)0666),

— uwzględniając Międzyinstytucjonalne Porozumienie z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Euro-
pejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i usprawnienia procedury budżetowej (2),

— uwzględniając rezultaty posiedzenia pojednawczego z Radą z dnia 25 listopada 2004 r.,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0069/
2004),

A. zważywszy, iż UE zdecydowanie popiera proces pokojowy w Irlandii Północnej i przedłużyła program
PEACE II,

B. zważywszy, że nie można było przewidzieć bardzo poważnego wzrostu liczby zdecentralizowanych
agencji w dziale 3 perspektywy finansowej w chwili przyjmowania perspektyw finansowych w dniu
9 maja 1999 roku,

C. zważywszy, że również nie można było wówczas przewidzieć możliwości udziału UE w poważnym
programie odbudowy Iraku,

D. uwzględniając, iż propozycja Komisji w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady musiała zostać
zmieniona w celu dostosowania jej do wyników posiedzenia pojednawczego z dnia 25 listopada 2004
roku;

1. podkreśla swe dalsze poparcie dla programu PEACE II i jego finansowania; przypomina jednak, iż
zmiana górnych podpułapów perspektywy finansowej w ramach działu 2, zgodnie z pierwotną propozycją
Komisji, mogła być rozwiązaniem alternatywnym;

2. podkreśla, że uruchomienie instrumentu elastyczności w dziale 3 dla agencji zdecentralizowanych,
uwidacznia potrzebę opracowania rozwiązania strukturalnego dla stale rosnących nakładów finansowych
potrzebnych dla tych agencji i pogodzenia ich z potrzebami wynikającymi z innych politycznych prioryte-
tów w dziedzinie polityki wewnętrznej;

3. podkreśla, iż decyzję o uruchomieniu instrumentu elastyczności, przewidzianą w pkt 24 Porozumienia
Międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 roku, w przypadku działu 4 podejmowano już przez pięć lat
z rzędu, ponieważ konieczność przeciwstawienia się kryzysom międzynarodowym od 2000 roku nie mogła
być sfinansowana w ramach pierwotnego pułapu tej pozycji;

4. zatwierdza załączoną decyzję;

5. zobowiązuje swego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z zawartą
w załączniku decyzją Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) 2 Dz. U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE (Dz. U. L 147 z 14.6.2003, str.

25).

C 226 E/334 PL 15.9.2005Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Czwartek 16 grudzień 2004


