
DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1349/2008/WE

z dnia 16 grudnia 2008 r.

zmieniająca decyzję nr 1719/2006/WE ustanawiającą program „Młodzież w działaniu” na lata
2007–2013

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 149 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Trak
tatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją nr 1719/2006/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. (3) ustanowiono
program „Młodzież w działaniu” na lata 2007–2013.

(2) Artykuł 10 ust. 2 decyzji nr 1719/2006/WE przewiduje,
że środki niezbędne do wdrożenia programu inne niż te
wymienione a ust. 1 mają zostać przyjęte zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 9 ust. 3 tej decyzji,
tj. zgodnie z procedurą doradczą ustanowioną decyzją
Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustana
wiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych
przyznanych Komisji (4).

(3) Z treści decyzji nr 1719/2006/WE wynika
w szczególności, że decyzje w sprawie przyznawania
dotacji inne niż te, o których mowa w art. 10 ust. 1
tej decyzji, są poddane procedurze doradczej i prawu
kontroli ze strony Parlamentu Europejskiego.

(4) Decyzje w sprawie wyboru dotyczą przede wszystkim
niewielkich dotacji i nie wymagają podejmowania poli
tycznie wrażliwych decyzji.

(5) Te warunki proceduralne wydłużają o dwa do trzech
miesięcy proces przyznawania dotacji kandydatom.
Powodują liczne opóźnienia względem beneficjentów,
obciążają nieproporcjonalnie administrację programu
i nie wnoszą wartości dodanej uwzględniając charakter
przyznanych dotacji.

(6) Aby umożliwić szybsze i skuteczniejsze wdrażanie
decyzji w sprawie wyboru, należy zastąpić procedurę
doradczą zobowiązaniem Komisji do bezzwłocznego
informowania Parlamentu Europejskiego i państw człon
kowskich o wszelkich środkach podjętych w celu wdro
żenia decyzji nr 1719/2006/WE bez udziału komitetu,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W decyzji nr 1719/2006/WE wprowadza się następujące
zmiany:

1) skreśla się art. 9 ust. 3 decyzji;

2) art. 10 ust. 2 decyzji otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja informuje komitet, o którym mowa w art. 9,
oraz Parlament Europejski o wszystkich innych decyzjach
w sprawie wyboru podjętych przez Komisję w celu wdro
żenia niniejszej decyzji w ciągu dwóch dni roboczych od
przyjęcia tych decyzji. Informacje te obejmują opisy
i analizy otrzymanych wniosków, opis procedury oceny
i wyboru, jak również listę projektów zaproponowanych
do finansowania oraz projektów, które zostały odrzucone.”.

Artykuł 2

Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie spra
wozdanie dotyczące skutków niniejszej decyzji w terminie do
dnia 25 czerwca 2010 r.
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(1) Dz.U. C 224 z 30.8.2008, s. 113.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. (dotych

czas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady
z dnia 20 listopada 2008 r.

(3) Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 30.
(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.



Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 16 grudnia 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

B. LE MAIRE

Przewodniczący
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