
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz 
Solidarności Unii Europejskiej ( 1 ), a w szczególności jego art. 4 ust. 3, 

uwzględniając wniosek Komisji, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Unia Europejska ustanowiła Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) w celu okazania soli
darności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami. 

(2) Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. dopuszcza możliwość uruchomienia 
funduszu w granicach rocznego pułapu wynoszącego 1 mld EUR. 

(3) Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 zawiera postanowienia, na mocy których można uruchomić 
fundusz. 

(4) Rumunia złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku z klęską żywiołową wywołaną powo
dziami. Komisja uważa, że wniosek spełnia warunki określone w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 
2012/2002 i tym samym proponuje zatwierdzenie odpowiednich środków. 

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 uruchamia się Fundusz Solidarności 
Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 11 785 377 EUR w środkach na zobowiązania i płatności. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2009 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

Przewodniczący 

W imieniu Rady 

Przewodniczący 

( 1 ) Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3. 

Projekt budżetu korygującego nr 1/2009 

P6_TA(2009)0104 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie projektu budżetu 
korygującego nr 1/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, Sekcja III - Komisja 

(6952/2009 – C6-0075/2009 – 2009/2008(BUD)) 

(2010/C 87 E/52) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 272 Traktatu WE oraz art. 177 Traktatu Euratom,
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— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich ( 1 ), 
a w szczególności jego art. 37 i 38, 

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, w formie przyjętej ostatecznie 
w dniu 18 grudnia 2008 r. ( 2 ), 

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

— uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 1/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 
2009 przedstawiony przez Komisję dnia 23 stycznia 2009 r. (COM(2009)0022, 

— uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 1/2009 sporządzony przez Radę dnia 26 lutego 2009 r. 
(6952/2009 – C6-0075/2009), 

— uwzględniając art. 69 Regulaminu i załącznik IV do niego, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0113/2009), 

A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na rok 2009 obejmuje 
następujące pozycje: 

— uruchomienie z Funduszu Solidarności UE kwoty 11,8 mln EUR w środkach na zobowiązania 
i środkach na płatności w związku ze skutkami powodzi, które dotknęły Rumunię w lipcu 2008 r., 

— odpowiadające mu zmniejszenie kwoty środków na zobowiązania o 11,8 mln EUR z linii budże
towej 13 03 16 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) -Konwergencja, 

B. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 1/2009 służy formalnemu wprowadzeniu tych 
dostosowań do budżetu na rok 2009, 

1. przyjmuje do wiadomości wstępny projekt budżetu korygującego nr 1/2009, który stanowi trzeci 
budżet korygujący dotyczący wyłącznie Funduszu Solidarności UE, przedstawiony na wniosek Parlamentu 
Europejskiego i Rady zawarty we wspólnej deklaracji przyjętej na posiedzeniu pojednawczym w dniu 
17 lipca 2008 r.; 

2. przyjmuje projekt budżetu korygującego nr 1/2009 bez poprawek; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.
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( 1 ) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 69, 13.3.2009. 
( 3 ) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. 

Środa, 11 marca 2009 r.


