
1. z zadowoleniem przyjmuje projekt budżetu korygującego nr 2/2007, którego celem jest bezzwłoczne
włączenie do budżetu na 2007 r. środków budżetowych uruchomionych w ramach Funduszu Solidarności
Unii Europejskiej, aby umożliwić pomoc poszkodowanym przez katastrofy naturalne;

2. przypomina, że środki na płatności konieczne ze względu na bieżące uruchomienie Funduszu Solidar-
ności pochodzą z linii budżetowych przeznaczonych na badania w zakresie bezpieczeństwa i przestrzeni
kosmicznej oraz podkreśla, że Komisja zobowiązała się do przedstawienia propozycji przesunięcia, jeżeli
środki z tych linii budżetowych okazałyby się niezbędne w ciągu roku;

3. zatwierdza projekt budżetu korygującego nr 2/2007 bez poprawek;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.
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Projekt budżetu korygującego nr 3/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie projektu budżetu korygu-
jącego nr 3/2007 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, sekcja 3 — Komisja (9256/2007 —

C6-0133/2007 — 2007/2073(BUD))

Parlament Europejski,

— uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 272 ust. 4
przedostatni akapit,

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

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europej-
skich (1), a w szczególności jego art. 15 ust. 3 oraz art. 37 i 38,

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, przyjęty ostatecznie w dniu 14
grudnia 2006 r. (2),

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem
Europejskim, Radą a Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3),

— uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 4/2007 Unii Europejskiej na rok budżetowy
2007, przedstawiony przez Komisję w dniu 13 kwietnia 2007 r. (SEC(2007)0483),

— uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3/2007, przyjęty przez Radę w dniu 14 maja 2007 r.
(9256/2007 – C6-0133/2007),

— uwzględniając art. 69 oraz załącznik IV Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0196/2007),

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U.
L 390 z 30.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 77 z 16.3.2007.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.
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A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 3/2007 ma na celu wprowadzenie do budżetu
na rok 2007 nadwyżki z roku budżetowego 2006 wynoszącej 1 847 631 711 EUR,

B. mając na uwadze, że trzy główne części tej nadwyżki to osiągnięcie dochodów wyższych od zakłada-
nych o 914 569 139,79 EUR, wykorzystanie środków przewidzianych na wydatki niższe o 949 899
477,07 EUR oraz ujemne saldo wymiany walutowej (- 16 836 905,86 EUR),

C. mając na uwadze, że niepełne wykorzystanie środków na płatności w porównaniu z latami poprzed-
nimi zmalało do 949 899 477,07 EUR (ok. 0,9 %) przy całkowitym budżecie UE na 2006 r. wynoszą-
cym 107 378 469 621 EUR,

D. mając na uwadze, że suma niewykorzystanych środków na rolnictwo w 2006 r. wyniosła 426 mln
EUR, czyli 0,85 % z 50 210 mln EUR, na fundusze strukturalne 54 mln EUR (0,17%) z ogółem 32
495 mln EUR, na działania zewnętrzne 154 mln EUR (2,85%) z ogólnej kwoty w wysokości 5 407
mln EUR, na administrację 51 mln EUR (0,77 %) z ogółem 6 654 mln EUR, a na strategię przedakce-
syjną 127 mln EUR (5,33%) z ogólnej kwoty w wysokości 2 383 mln EUR,

E. mając na uwadze, że w porównaniu z 2005 r. nastąpiła znacząca ogólna poprawa w wykorzystaniu
przydzielonych środków w zakresie strategii przedakcesyjnej, w związku z którą w 2005 r. nie wydano
463 mln EUR, czyli 13,5 % ogólnego budżetu w wysokości 3 428 mln EUR,

F. mając na uwadze, że możliwa jest dalsza poprawa, zwłaszcza w przypadku rolnictwa, w związku z
którym kwota niewykorzystana w porównaniu z 2005 r. wzrosła do 426 mln EUR, czyli do 0,85%
ogółu przydzielonych środków (w 2005 r. było to odpowiednio 0,3 %),

1. z zadowoleniem przyjmuje pozytywny rozwój wskaźnika wykonania budżetu w ostatnich latach;

2. wzywa Komisję, aby kontynuowała wysiłki mające na celu pełne wykonanie budżetu, tym bardziej
istotne w świetle ograniczonych środków dostępnych w nowych ramach finansowych na lata 2007-2013;

3. postanowił przyjąć projekt budżetu korygującego Rady nr 3/2007 bez poprawek;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.
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Dodawanie do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych
innych substancji ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku doty-
czącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr
1925/2006 w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych

innych substancji (COM(2006)0606 — C6-0337/2006 — 2006/0193(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)
0606) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedsta-
wiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0337/2006),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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