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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie powołania specjalnej 
komisji ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii 
Europejskiej po 2013 r., a także kompetencji, składu liczebnego i okresu funkcjonowania tej komisji 

(2011/C 236 E/31) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając decyzje podjęte przez Konferencję Przewodniczących dnia 22 kwietnia i 20 maja 2010 r., 
w których zaproponowano powołanie specjalnej komisji ds. wyzwań politycznych i środków budżeto
wych dostępnych dla Unii po 2013 r., 

— uwzględniając art. 312 ust. 5 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi, że w toku 
całej procedury prowadzącej do przyjęcia ram finansowych Parlament Europejski, Rada i Komisja podej
mują wszelkie środki niezbędne do ułatwienia takiego przyjęcia, 

— uwzględniając konieczność zebrania i skoordynowania opinii licznych zainteresowanych komisji 
i określenia mandatu Komisji Budżetowej upoważniającego do negocjacji z Radą w celu przyjęcia 
rozporządzenia zawierającego przyszłe wieloletnie ramy finansowe (WRF) oraz ewentualnie określenia 
dodatkowych środków, które zostaną zdefiniowane w porozumieniu międzyinstytucjonalnym, 

— uwzględniając pracę wykonaną przez Komisję Specjalną Parlamentu ds. Kryzysu Finansowego, Gospo
darczego i Społecznego oraz konieczność wyciągnięcia wniosków z jej prac, zwłaszcza jeśli chodzi 
o wspieranie trwałego i jakościowego rozwoju oraz długoterminowych inwestycji w celu zaradzenia 
długotrwałym skutkom kryzysu, 

— uwzględniając art. 184 Regulaminu, 

1. postanawia powołać specjalną komisję, której zakres kompetencji obejmuje: 

a) określanie priorytetów politycznych Parlamentu w WRF po 2013 r., zarówno pod kątem prawodaw
czym, jak i budżetowym; 

b) szacowanie środków finansowych niezbędnych dla Unii do realizacji jej celów i prowadzenia polityki 
w okresie począwszy od 1 stycznia 2014 r.; 

c) określenie długości kolejnych WRF; 

d) zaproponowanie, zgodnie z określonymi priorytetami i celami, struktury przyszłych WRF, ze wskaza
niem głównych dziedzin aktywności Unii; 

e) przedłożenie wytycznych do orientacyjnej dystrybucji środków pomiędzy poszczególne kategorie 
wydatków WRF zgodnie z priorytetami i proponowaną strukturą; 

f) określenie związku między reformą systemu finansowania budżetu UE a przeglądem wydatków, by 
udzielić Komisji Budżetowej solidnych podstaw do negocjowania nowych WRF; 

2. postanawia ustanowić specjalną komisję na okres 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2010 r., w celu 
przedłożenia Parlamentowi sprawozdania, zanim Komisja zaprezentuje swoją, planowaną na lipiec 2011 r., 
propozycję kwot na kolejne WRF; 

3. przypomina, że konkretne wnioski budżetowe i ustawodawcze będą analizowane przez odpowiednie 
komisji zgodnie z załącznikiem VII do Regulaminu; 

4. postanawia, że komisja specjalna będzie liczyć 50 członków.
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Środa, 16 czerwca 2010 r.


