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P6_TA(2005)0513

Uruchomienie instrumentu elastyczności

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na rzecz działań zewnętrznych
Unii Europejskiej zgodnie z punktem 24 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999

r. (COM(2005)0278 — C6-0211/2005 — 2005/2137(ACI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w sprawie mobili-
zacji instrumentu elastyczności na rzecz wspomagania odbudowy i odnowy krajów dotkniętych tsu-
nami zgodnie z punktem 24 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. (COM
(2005)0278 — C6-0211/2005) (1),

— uwzględniając list nr 1/2005 w sprawie poprawek do wstępnego projektu budżetu na rok 2006 SEC
(2005)1269,

— uwzględniając Porozumienie Międzyinstytucjonalne 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 w ramach postępowania pojednawczego z Radą w dniu 24 listo-
pada 2005 r. zakończonego podczas posiedzenia trójstronnego z Radą w dniu 30 listopada 2005 r.

— uwzględniając art. 120 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Rozwoju (A6-0395/2005),

A. mając na uwadze, że konieczne jest odpowiednie finansowanie zewnętrznych zobowiązań i zadań UE,

B. mając na uwadze, że możliwość udziału UE w dużych nowych programach odbudowy w stopniu w
jakim obecnie się to odbywa, nie była możliwa do przewidzenia w momencie przyjmowania obecnej
perspektywy finansowej,

C. mając na uwadze konieczność zmiany projektu Komisji, celem uwzględnienia ustaleń postępowania
pojednawczego z dnia 24 listopada 2005 r. i rozmów trójstronnych z dnia 30 listopada 2005 r.,

1. podkreśla, że decyzję o uruchomieniu instrumentu elastyczności, przewidzianą w punkcie 24 Porozu-
mienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 roku, w przypadku tytułu 4 podejmowano już przez
sześć lat z rzędu, ponieważ pomoc w przezwyciężaniu kryzysów międzynarodowych nie mogła być sfinan-
sowana w ramach pierwotnego pułapu tego tytułu;

2. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, wraz z załącznikiem,
Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie ostatnio zmienione decyzją 2005/708/WE Parlamentu Europejskiego i

Rady (Dz.U. L 269 z 14.10.2005, str. 24).
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