
Zmiana decyzji 2007/659/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz 
kontyngentu rocznego, który może być objęty obniżoną stawką podatku akcy
zowego * 

P7_TA(2011)0529 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2007/659/WE w odniesieniu do okresu jej 
stosowania oraz kontyngentu rocznego, który może być objęty obniżoną stawką podatku 

akcyzowego (COM(2011)0577 – C7-0311/2011 – 2011/0248(CNS)) 

(2013/C 165 E/20) 

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2011)0577), 

— uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsul
towała się z Parlamentem (C7-0311/2011), 

— uwzględniając art. 55 oraz art. 46 ust. 1 regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0382/2011), 

1. zatwierdza wniosek Komisji; 

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu 
przyjętego przez Parlament; 

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do tekstu zatwierdzonego przez Parlament; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, 
a także parlamentom narodowym. 

Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju - środki towarzyszące 
odnoszące się do bananów ***III 

P7_TA(2011)0532 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie 
zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument 
finansowania współpracy na rzecz rozwoju (PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011 – 

2010/0059(COD)) 

(2013/C 165 E/21) 

(Zwykła procedura ustawodawcza – trzecie czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wspólny projekt zatwierdzony przez komitet pojednawczy oraz odnoszące się do niego 
oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011),
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— uwzględniając swoje stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu ( 1 ) i dotyczące wniosku Komisji przed
stawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0102), 

— uwzględniając swoje stanowisko zajęte w drugim czytaniu ( 2 ) i dotyczące stanowiska Rady w pierwszym 
czytaniu ( 3 ), 

— uwzględniając opinię Komisji w sprawie poprawek Parlamentu do stanowiska Rady w pierwszym 
czytaniu (COM(2011)0179), 

— uwzględniając stanowisko Rady w drugim czytaniu, 

— uwzględniając art. 294 ust. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 69 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie delegacji PE do komitetu pojednawczego (A7-0403/2011), 

1. zatwierdza wspólny projekt; 

2. oświadcza, że w duchu kompromisu jest gotowy zaakceptować pakiet kompromisowy, ponieważ 
pozostały okres trwania obecnych instrumentów jest dość krótki; żałuje, że z powodu sztywnego stano
wiska Rady nie udało się osiągnąć dalszych postępów w pracach nad projektem dotyczącym instrumentu 
finansowania współpracy na rzecz rozwoju oraz środków towarzyszących w sektorze bananów (DCI/BAM), 
zwłaszcza w odniesieniu do roli Parlamentu w procesie podejmowania strategicznych decyzji, w której to 
kwestii jednakowa pozycja współprawodawców ma zasadnicze znaczenie; podkreśla, że wynik ten nie 
tworzy precedensu dla przyszłych negocjacji w sprawie instrumentów finansowania w dziedzinie działań 
zewnętrznych na okres po 2013 r.; oświadcza, że zgodnie z kryteriami określonymi w art. 290 ust. 1 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej będzie nalegał na stosowanie aktów delegowanych w przy
padku wszystkich strategicznych decyzji politycznych dotyczących finansowania i programowania 
w związku z tymi instrumentami; 

3. potwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu i Rady załączone do niniejszej rezolucji; 

4. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania aktu wraz z przewodniczącym Rady, zgodnie 
z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

6. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że 
wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekreta
rzem generalnym Rady, publikacji tego aktu wraz z odnoszącymi się doń oświadczeniami Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji ustawodawczej Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.
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( 1 ) Teksty przyjęte dnia 21.10.2010 r., P7_TA(2010)0382 
( 2 ) Teksty przyjęte dnia 3.02.2011 r., P7_TA(2011)0030 
( 3 ) Dz.U. C 7 E z 12.1.2011, s. 17 

Czwartek, 1 grudnia 2011 r.



ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ 

Oświadczenie Komisji w sprawie programu środków towarzyszących w sektorze bananów w ramach instrumentu 
finansowania współpracy na rzecz rozwoju 

W konkretnym przypadku środków towarzyszących w sektorze bananów oraz wobec założeń i celów programu okre 
ślonych w art. 17a instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju, Komisja Europejska potwierdza, że podczas 
ustalania indykatywnego podziału środków finansowych będzie stosować metodologię w sposób obiektywny i jednolity 
z uwzględnieniem znaczenia sektora bananów, a także sytuacji gospodarczej i sytuacji w zakresie rozwoju każdego 
z kwalifikujących się krajów korzystających z pomocy. 

Komisja oświadcza, że zamierza stosować metodologię, która nadaje zbliżoną wagę pierwszym dwóm kryteriom; kryte
rium trzecie będzie natomiast stosowane jako współczynnik rozwoju. Celem takiej metodologii jest jednakowe – w odnie
sieniu do wszystkich krajów korzystających z pomocy – potraktowanie ich poziomu handlu bananami z Unią Europejską 
oraz znaczenia, jakie eksport bananów do Unii ma dla gospodarki każdego z krajów korzystających z pomocy. Względny 
poziom rozwoju będzie modyfikował przydział środków na korzyść krajów o niższym poziomie rozwoju, zgodnie 
z unijnymi celami rozwoju określonymi w Traktach i instrumencie finansowania współpracy na rzecz rozwoju. 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania aktów delegowanych w przyszłych wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) na lata 2014–2020 

Parlament Europejski i Rada odnotowują komunikat Komisji „Budżet z perspektywy Europy 2020” (COM(2011)0500 ( 1 )), 
w szczególności w odniesieniu do postulowanego wykorzystywania aktów delegowanych w przyszłych zewnętrznych 
instrumentach finansowania; oczekuje także wniosków ustawodawczych, które zostaną należycie rozważone. 

( 1 ) W komunikacie „Budżet z perspektywy Europy 2020” (COM(2011)0500) Komisja stwierdza, że: 
„Ponadto, w przyszłych podstawach prawnych odnoszących się do poszczególnych instrumentów, Komisja zaproponuje korzystanie 
w szerszym zakresie z aktów delegowanych, aby umożliwić większą elastyczność w kierowaniu polityką w poszczególnych dziedzinach 
w okresie finansowania przy poszanowaniu prerogatyw obu organów władzy ustawodawczej”. 
oraz 
„Uważa się, że należy poprawić demokratyczną kontrolę pomocy zewnętrznej. Można byłoby to osiągnąć przez wykorzystanie aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do niektórych aspektów programów, co nie tylko zapewniłoby organom 
legislacyjnym jednakową pozycję, ale także zapewniłoby większą elastyczność w ramach programowania. W odniesieniu do EFR 
proponuje się dostosowanie kontroli do Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju z uwzględnieniem jego szczególnych 
cech”. 

Ustanowienie instrumentu finansowania współpracy z państwami uprzemysło
wionymi ***III 

P7_TA(2011)0533 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie 
zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1934/2006 ustanawiające 
instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz 
innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie (PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011– 

2009/0059(COD)) 

(2013/C 165 E/22) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: trzecie czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wspólny projekt zatwierdzony przez komitet pojednawczy oraz odnoszące się do niego 
oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011), 

— uwzględniając swoje stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu ( 1 ) dotyczące wniosku Komisji przedsta
wionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0197),

PL 11.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 165 E/107 

( 1 ) Teksty przyjęte dnia 21.10.2010 r., P7_TA(2010)0381. 

Czwartek, 1 grudnia 2011 r.
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