
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie finansowania projektów 
w zakresie energii i szerokopasmowego Internetu oraz oceny funkcjonowania reformy WPR w ramach 

europejskiego planu naprawy gospodarczej 

(Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 108 z dnia 12 maja 2009 
r., s. 1) 

(2009/C 132/13) 

„POROZUMIENIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE POMIĘDZY PARLAMENTEM EUROPEJSKIM, 
RADĄ I KOMISJĄ Z DNIA 17 MAJA 2006 R. W SPRAWIE DYSCYPLINY BUDŻETOWEJ 

I NALEŻYTEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie finansowania projektów 
w zakresie energii i szerokopasmowego Internetu oraz oceny funkcjonowania reformy WPR 

w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej 

Parlament Europejski, Rada i Komisja osiągnęły porozumienie w sprawie finansowania w ramach euro
pejskiego planu naprawy gospodarczej na rzecz modernizacji infrastruktury i solidarności energetycznej 
projektów w zakresie energii i szerokopasmowego Internetu oraz oceny funkcjonowania reformy WPR. 
Projekty kwalifikujące się do finansowania przez Wspólnotę są wymienione we właściwych aktach prawo
dawczych. 
Pakiet, którego celem jest zapewnienie dodatkowego bodźca gospodarce i poprawa bezpieczeństwa energe
tycznego, opiewa na 5 000 mln EUR w cenach bieżących: 
— 3 980 mln EUR zostanie przeznaczonych na finansowanie projektów energetycznych w ramach działu 

1a ram finansowych: 2 000 mln EUR w 2009 i 1 980 mln EUR w 2010 r. 
— Ponadto 1 020 mln EUR zostanie przeznaczonych w ramach działu 2 na rozwój szerokopasmowego 

Internetu na obszarach wiejskich i na wsparcie działań związanych z nowymi wyzwaniami określonymi 
w kontekście oceny funkcjonowania. 

Finansowanie całkowitej kwoty 5 000 mln EUR zostanie przyznane jak najszybciej: 
— Pułap dla działu 1a na rok 2009 zostanie zwiększony o kwotę 2 000 mln EUR, co zostanie zrówno

ważone dzięki zmniejszeniu pułapu dla działu 2 na rok 2009 o tę samą kwotę zgodnie z pkt 21–23 
porozumienia międzyinstytucjonalnego (IIA) z dnia 17 maja 2006 r. Ponadto w budżecie na 2009 r. 
600 mln EUR zostanie dodanych do kwoty przeznaczonej na rozwój obszarów wiejskich – na finanso
wanie szerokopasmowego Internetu i na wsparcie działań związanych z nowymi wyzwaniami. Wielo
letnie ramy finansowe zostaną poddane przeglądowi, a budżet na 2009 r. zostanie odpowiednio zmie
niony na podstawie zmienionego wniosku Komisji i wstępnego projektu budżetu korygującego nr 4 do 
budżetu na rok 2009. 

— Finansowanie pozostałej kwoty (2 400 mln EUR) zostanie zapewnione dzięki mechanizmowi kompen
sacyjnemu podczas procedury pojednawczej dotyczącej procedury budżetowej na rok 2010 przez 
wykorzystanie wszystkich działań budżetowych przewidzianych w jej ramach prawnych, która, 
w razie potrzeby, zostanie ukończona najdalej podczas procedury pojednawczej dotyczącej procedury 
budżetowej na rok 2011: 
— Parlament Europejski, Rada i Komisja przeanalizują wszystkie dostępne źródła, z których można by 

zrekompensować przydzielone środki finansowe. 
— Przed rozważeniem wykorzystania kwoty dostępnej w ramach działu 2 kwota 420 mln EUR 

zostanie przeznaczona na finansowanie szerokopasmowego Internetu i na wsparcie działań związa
nych z nowymi wyzwaniami określonymi w kontekście oceny funkcjonowania w 2010 r. 

— W celu zrekompensowania kwoty 1 980 mln EUR wykorzystane zostaną pozostałe dostępne margi
nesy w ramach pułapów na rok 2009 i dostępne marginesy na rok 2010 (z należytym uwzględ
nieniem pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego), a w razie potrzeby wszystkie inne możli
wości finansowania, w tym marginesy dostępne w ramach pułapu na rok 2011. Mechanizm 
kompensacyjny nie naruszy kopert finansowych programów uzgadnianych w procedurze współde
cyzji ani corocznej procedury budżetowej. 

Całkowity pułap ram finansowych na lata 2007–2013 nie zostanie przekroczony.”.
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