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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie stanowiska Rady 
dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1/2011 na rok budżetowy 

2011, sekcja 3 – Komisja (07704/2011 – C7-0072/2011 – 2011/2022(BUD)) 

(2012/C 296 E/27) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, oraz Traktat 
ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, 

— 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 ), 
w szczególności jego art. 37 i 38, 

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011, w formie przyjętej ostatecznie 
w dniu 15 grudnia 2010 r. ( 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 ), 

— uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 1/2011 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011, 
przedstawiony przez Komisję dnia 14 stycznia 2011 r. (COM(2011)0009), 

— uwzględniając stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 1/2011, zajęte przez Radę 
dnia 15 marca 2011 r. (07704/2011 – C7-0072/2011), 

— uwzględniając art. 75b i art. 75e Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0115/2011), 

A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 1/2011 mającego zastosowanie do budżetu na 
2011 r. ma na celu uruchomienie Funduszu Solidarności UE na kwotę 182,4 mln euro w środkach na 
zobowiązania i płatności, aby złagodzić skutki powodzi wywołanej intensywnymi opadami deszczu 
w Polsce, na Słowacji, w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Chorwacji i w Rumunii, 

B. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 1/2011 służy formalnemu wprowadzeniu tej 
korekty do budżetu na rok 2011, 

C. mając na uwadze, że we wspólnym oświadczeniu w sprawie środków na płatności, dołączonym do 
budżetu na rok 2011, przewidywano przedłożenie budżetu korygującego, „jeżeli środki zapisane 
w budżecie na 2011 rok będą niewystarczające, aby pokryć wydatki”, 

D. mając na uwadze, że Rada postanowiła – zgodnie z art. 44 rozporządzenia finansowego – wykorzystać 
„ujemną rezerwę”, 

E. mając na uwadze, że ta decyzja Rady ma jedynie charakter pragmatyczny oraz nie stanowi trwałego 
i rozsądnego pod względem finansowym rozwiązania na wypadek ewentualnych nieprzewidzianych 
potrzeb w przyszłości, wobec czego należy ją traktować jako rozwiązanie jednorazowe, 

F. mając na uwadze, że Rada wezwała Komisję do „jak najszybszego” przedstawienia wniosku w sprawie 
utworzenia ujemnej rezerwy,
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G. mając na uwadze, że przyszły projekt budżetu korygującego dotyczący ujęcia w budżecie nadwyżki za 
rok budżetowy 2010 będzie odpowiednią okazją do utworzenia negatywnej rezerwy, 

1. przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 1/2011; 

2. jest zdania, że Fundusz Solidarności UE należy uruchamiać jak najszybciej po wystąpieniu klęski 
żywiołowej oraz że udzielanie pomocy, ocena i sporządzanie wniosków, a także przyjmowanie odpowied
nich aktów budżetowych i prawnych powinno mieć miejsce sprawnie i szybko; 

3. wzywa Komisję, nie naruszając jej prawa do inicjatywy, do tego, aby w celu utworzenia ujemnej 
rezerwy posłużyła się projektem budżetu korygującego dotyczącego ujęcia w budżecie nadwyżki za rok 
budżetowy 2010, zgodnie z art. 15 rozporządzenia finansowego; 

4. zatwierdza stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 1/2011 bez poprawek 
i zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 1/2011 został ostatecznie 
przyjęty, oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

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

Uruchomienie Funduszu Solidarności UE - powodzie w 2010 r. w Polsce, na 
Słowacji, Węgrzech, w Czechach, Chorwacji i Rumunii 

P7_TA(2011)0129 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii 
Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej 

i należytego zarządzania finansami (COM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD)) 

(2012/C 296 E/28) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0010 – 
C7-0023/2011), 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 
w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. ( 1 ), 
w szczególności jego pkt 26, 

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające 
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej ( 2 ), 

— uwzględniając wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą podczas posie
dzenia pojednawczego w dniu 17 lipca 2008 r., dotyczącą Funduszu Solidarności, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego (A7- 
0114/2011), 

1. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;
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