
DECYZJE 

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

z dnia 15 grudnia 2010 r. 

w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności 

(2011/29/UE) 

PARLAMENT EUROPEJKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, 
Radą i Komisją Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 
17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej 
i należytego zarządzania finansami ( 1 ), w szczególności jego 
pkt 27 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

mając na uwadze, że po przeanalizowaniu wszystkich możli
wości ponownego przyznania środków w ramach poddziału 1a 
i działu 4 na posiedzeniu pojednawczym w dniu 11 listopada 
2010 r. obydwa organy władzy budżetowej postanowiły 
uruchomić instrument elastyczności w celu uzupełnienia finan
sowania w budżecie na rok 2011 poddziału 1a i 4 powyżej ich 
pułapów: 

— 18 mln euro na program uczenia się przez całe życie 
w poddziale 1a, 

— 16 mln euro na program na rzecz konkurencyjności 
i innowacji w poddziale 1a, 

— 71 mln euro dla Palestyny w dziale 4, 

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 
instrument elastyczności zostanie uruchomiony w celu udostęp

nienia kwoty w wysokości 34 mln euro jako środków na zobo
wiązania w poddziale 1a i kwoty w wysokości 71 mln euro 
jako środków na zobowiązania w dziale 4. 

Kwota ta zostanie wykorzystana w celu uzupełnienia środków 
finansowych w następujących pozycjach: 

— 18 mln euro na program uczenia się przez całe życie 
w ramach poddziału 1a, 

— 16 mln euro na program na rzecz konkurencyjności 
i innowacji w ramach poddziału 1a, 

— 71 mln euro dla Palestyny w ramach działu 4. 

Artykuł 2 

Decyzja ta zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Sporządzono w Strasburgu dnia 15 grudnia 2010 r. 

W imieniu Parlamentu 
Europejskiego 

J. BUZEK 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

O. CHASTEL 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.


