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P7_TA(2010)0041 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady w sprawie podziału usług pośrednictwa finansowego mierzonych 
pośrednio (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) stosowanego do celów 
budżetu Wspólnot Europejskich i ich zasobów własnych (COM(2009)0238 – C7-0049/2009 – 

2009/0068(CNS)) 

(2010/C 349 E/21) 

(Specjalna procedura ustawodawcza – procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0238), 

— uwzględniając art. 2 ust. 7 akapit drugi decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 
2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich ( 1 ) oraz art. 2 ust. 7 akapit 
drugi decyzji Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów 
własnych Wspólnot Europejskich ( 2 ), 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0022/2010), 

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, 
o poinformowanie go o tym fakcie; 

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji 
i parlamentom krajowym.
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( 1 ) Dz.U. L 253 z 7.10.2000, s. 42. 
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TEKST ZAPROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 1 
Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 

Artykuł 2 
Podział usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio 
zgodnie z art. 1 ma zastosowanie do celów decyzji 
200/597/WE, Euratom od dnia dnia 1 stycznia 2005 do 
dnia 31 grudnia 2006 r. 

skreślony 

Poprawka 2 
Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 3 

Podział usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio 
zgodnie z art. 1 ma zastosowanie do celów decyzji 
2007/436/WE, Euratom od dnia 1 stycznia 2007 r. 

Podział usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio 
zgodnie z art. 1 ma zastosowanie do celów decyzji 
2007/436/WE, Euratom od dnia 1 stycznia 2010 r. 

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: zwolnienia 
grupowe 

P7_TA(2010)0042 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 
17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny 
budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010)0007 – C7-0011/2010 – 

2010/0005(BUD)) 

(2010/C 349 E/22) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2010)0007 – 
C7-0011/2010), 

— uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ( 1 ) 
(porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r.), w szczególności jego pkt 28, 

— uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 
2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ( 2 ) (rozporządzenie w sprawie 
EFG), 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
(A7-0020/2010), 

A. mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała odpowiednie instrumenty legislacyjne i budżetowe 
w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami wynikającymi 
z poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na 
rynek pracy,
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