
Oświadczenie Komisji w sprawie informacji dla konsumentów 

„Komisja wspiera stosowanie instrumentów unijnych takich jak program Inteligentna Energia – Europa, wnosząc wkład w: 

— inicjatywy mające na celu poszerzenie wiedzy użytkowników końcowych o zaletach etykietowania ekologicznego 

— inicjatywy monitorujące rozwój rynku i rozwój techniczny wiodący do uzyskania bardziej energooszczędnych 
produktów, w szczególności poprzez określenie najbardziej oszczędnych modeli w poszczególnych grupach 
produktów oraz udostępnianie informacji wszystkim zainteresowanym stronom, takim jak organizacje konsumenckie 
i organizacje pozarządowe związane z przemysłem lub ochroną środowiska, aby docelowo rozpowszechnić je wśród 
konsumentów. 

Monitorowanie mogłoby również służyć za wskaźnik dla celów przeglądu środków w zakresie etykietowania lub 
ekoprojektu na mocy dyrektyw 2010/30/UE i 2009/125/WE.” 

Oświadczenie Komisji w sprawie okresów spowolnienia prac 

„Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości, że – oprócz przypadków, w których akt ustawodawczy przewiduje tryb 
pilny – Parlament Europejski i Rada uważają, że notyfikowanie aktów delegowanych musi uwzględniać okresy spowol
nienia prac instytucji (zima, lato i wybory europejskie), tak aby Parlament Europejski i Rada mogły wykonywać swoje 
prerogatywy w terminach przewidzianych w odnośnych aktach ustawodawczych, i jest gotowa działać w zgodzie 
z powyższym.” 

Budżet korygujący nr 1/2010: Sekcja I - Parlament 

P7_TA(2010)0179 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie stanowiska Rady 
dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1/2010 Unii Europejskiej na rok budżetowy 

2010, Sekcja 1 – Parlament Europejski (09807/2010 – C7-0125/2010 – 2010/2045(BUD)) 

(2011/C 161 E/36) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, 

— uwzględniając decyzję Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu 
środków własnych Wspólnot Europejskich ( 1 ), 

— 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 ( 2 ), 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 
w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. ( 3 ), a w 
szczególności wieloletnie ramy finansowe przedstawione w pierwszej części tego porozumienia 
i określone w załączniku I do niniejszego dokumentu,
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— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, w formie przyjętej ostatecznie 
w dniu 17 grudnia 2009 r. ( 1 ), 

— uwzględniając projekt preliminarza budżetowego przyjęty przez Parlament Europejski w dniu 25 lutego 
2010 r. ( 2 ), 

— uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 1/2010 opracowany przez Komisję dnia 19 marca 
2010 r. (COM(2010)0107), 

— uwzględniając stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 1/2010 ustanowionego 
dnia 18 maja 2010 r. (09807/2010), 

— uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0158/2010), 

A. mając na uwadze, że w trakcie procedury budżetowej na rok 2010 uzgodniono, iż jakiekolwiek wydatki 
wyraźnie powiązane z wejściem w życie Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej 
i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską będą w razie konieczności rozpatrywane w ramach 
istniejących instrumentów budżetowych, jak budżet korygujący, po przyjęciu pierwotnego budżetu na 
rok 2010, 

B. mając na uwadze, że podkreślono, iż w takim przypadku i w możliwie najszerszym zakresie, przed 
wystąpieniem o dodatkowe środki należy w pełni przeanalizować reorganizację aktualnych zasobów, 

C. mając na uwadze, że szczególnie podkreślono, iż przyjęty pierwotny poziom budżetu Parlamentu 
wynoszący 19,87 % zatwierdzonych wydatków w dziale 5 (środki na wydatki administracyjne) wielo
letnich ram finansowych nie uwzględnia żadnych dostosowań związanych z Traktatem z Lizbony, 
zwłaszcza w dziedzinie ustawodawczej, 

D. mając na uwadze, że jednocześnie uznano, iż z powodu ograniczonych dostępnych marginesów wyma
gane będą dalsze oszczędności i przesunięcia w celu umożliwienia spełnienia dodatkowych wymogów, 

1. z zadowoleniem przyjmuje projekt budżetu korygującego nr 1/2010 przygotowany przez Komisję 
z pełnym poszanowaniem preliminarza Parlamentu z dnia 25 lutego 2010 r.; 

2. odnotowuje stanowisko Rady z dnia 18 maja 2010 r. zatwierdzające tę propozycję bez wnoszenia 
poprawek z pełnym poszanowaniem nieformalnego porozumienia; 

3. podkreśla, że szeroko zakrojona debata polityczna i analiza przedstawionych działań miała już miejsce 
na etapie opracowywania preliminarza w styczniu i lutym 2010 r.; 

4. zatwierdza stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 1/2010 bez poprawek 
i zobowiązuje przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 1/2010 został ostatecznie przyjęty 
oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.
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