
III 

(Akty przygotowawcze) 

PARLAMENT EUROPEJSKI 

Uruchomienie instrumentu elastyczności 

P7_TA(2011)0520 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na 
rzecz finansowania strategii „Europa 2020” i europejskiej polityki sąsiedztwa, zgodnie z pkt 27 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania 

finansami (COM(2011)0373 – C7-0164/2011 – 2011/2126(BUD)) 

(2013/C 165 E/13) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 (COM(2011)0300), 
przedstawiony przez Komisję w dniu 20 kwietnia 2011 r., 

— uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2011)0373 – 
C7-0164/2011), 

— 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 27, 

— uwzględniając swoje stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii na rok 2012 przyjęte 
w dniu 26 października 2011 r. ( 2 ), 

— uwzględniając wspólne konkluzje w sprawie budżetu na rok 2012 przyjęte w dniu 19 listopada 2011 r., 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0353/2011), 

A. mając na uwadze, że pułapy wieloletnich ram finansowych, zwłaszcza w poddziale 1a i w dziale 4, nie 
umożliwiają finansowania priorytetów UE bez szkody dla istniejących instrumentów i strategii poli
tycznych, 

B. mając na uwadze, że w celu skompensowania wzrostu środków na Europejski Instrument Sąsiedztwa 
i Partnerstwa w ramach działu 4 Komisja – w liście w sprawie poprawek nr 1/2012 – zaproponowała 
uruchomienie instrumentu elastyczności na kwotę 153 343 576 EUR, 

C. mając na uwadze, że komitet pojednawczy zwołany w związku z budżetem na rok 2012 zgodził się na 
mobilizację instrumentu elastyczności w całkowitej kwocie w wysokości 200 mln EUR wykraczającej 
poza pułapy środków w ramach działów 1a i 4;
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( 1 ) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. 
( 2 ) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0461. 

Czwartek, 1 grudnia 2011 r.



1. zauważa, że mimo ograniczonego wzrostu środków na zobowiązania dotyczącego niewielkiej liczby 
pozycji budżetowych i kilkakrotnego zmniejszenia środków w innych pozycjach budżetowych pułapy 
w poddziale 1a i w dziale 4 nie umożliwiają odpowiedniego finansowania wybranych priorytetów realizo
wanych przez Parlament i Radę; 

2. zgadza się zatem na uruchomienie instrumentu elastyczności na rzecz finansowania strategii „Europa 
2020” w ramach poddziału 1a oraz na rzecz finansowania Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partner
stwa w ramach działu 4 na całkowitą kwotę 200 mln EUR; 

3. ponownie przypomina, że uruchomienie instrumentu elastyczności, przewidziane w pkt 27 porozu
mienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r., jeszcze raz podkreśla istotną potrzebę uczynienia 
z budżetu Unii narzędzia o jeszcze większej elastyczności; 

4. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej 
decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem 
Radzie i Komisji. 

ZAŁĄCZNIK 

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności 

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2012/3/UE.) 

Procedura budżetowa na 2012 r.: wspólny projekt 

P7_TA(2011)0521 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wspólnego 
projektu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej na 2012 r. 

(17470/2011 ADD 1, 2, 3, 4, 5 – C7-0446/2011 – 2011/2020(BUD)) 

(2013/C 165 E/14) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wspólny projekt zatwierdzony przez komitet pojednawczy (17470/2011 ADD 1, 2, 3, 4, 
5 – C7-0446/2011) i oświadczenia Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji, 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmienionego przez Radę 
projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 – wszystkie sekcje ( 1 ), oraz 
znajdujące się w nim poprawki budżetowe, 

— uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, przyjęty przez 
Komisję dnia 20 kwietnia 2011 r. (COM(2011)0300),

PL 11.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 165 E/83 

( 1 ) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0461. 

Czwartek, 1 grudnia 2011 r.
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