
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),
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— uwzględniając swoje stanowisko zajęte w drugim czytaniu ( 1 ) dotyczące stanowiska Rady w pierwszym 
czytaniu ( 2 ), 

— uwzględniając opinię Komisji w sprawie poprawek Parlamentu do stanowiska Rady w pierwszym 
czytaniu (COM(2011)0167), 

— 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 (A7-0401/2011), 

1. zatwierdza wspólny projekt; 

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

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

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

5. 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 do niego oświadczeniami Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji ustawodawczej Radzie, 
Komisji, a także parlamentom narodowym. 

( 1 ) Teksty przyjęte dnia 3.2.2011 r., P7_TA(2011)0033. 
( 2 ) Dz.U. C 7 E z 12.1.2011, s. 1. 
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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. 

Oświadczenie Komisji dotyczące art. 16 

Rozporządzenie dotyczy kwestii wsparcia pewnych określonych działań prowadzonych poza ramami oficjalnej pomocy 
rozwojowej (ODA) w krajach objętych instrumentem finansowania współpracy na rzecz rozwoju (rozporządzenie (WE) 
nr 1905/2006 w sprawie instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju). Rozporządzenie to ma być jednora
zowym rozwiązaniem przedmiotowej kwestii. 

Komisja potwierdza, że eliminacja ubóstwa, w tym dążenie do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju, jest podstawowym 
celem prowadzonej przez nią współpracy na rzecz rozwoju i nadal ma pierwszorzędne znaczenie.
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Przypomina, że finansowa kwota odniesienia określona w art. 16 dla krajów wymienionych w załączniku II zostanie 
uruchomiona za pośrednictwem specjalnych linii budżetowych przeznaczonych na finansowanie działań innych niż 
oficjalna pomoc rozwojowa. 

Komisja potwierdza również, że ma zamiar stosować finansową kwotę referencyjną określoną w art. 38 (rozporządzenie 
(WE) nr 1905/2006 w sprawie) instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju na lata 2007–2013 oraz prze
strzegać przepisów tego rozporządzenia dotyczących spełnienia kryteriów oficjalnej pomocy rozwojowej. Przypomina, że 
zgodnie z obecnymi planami finansowymi ta kwota referencyjna zostanie zwiększona w 2013 roku. 

W tym kontekście Komisja zamierza przygotować wnioski dotyczące projektów budżetów, które zapewnią zwiększenie 
pomocy na rzecz rozwoju dla Azji i Ameryki Łacińskiej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 w sprawie 
instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju w okresie do roku 2013, tak by obecnie przewidywane 
kwoty ODA na mocy instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju i budżet UE zasadniczo pozostały 
niezmienione. 

Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na 
świecie ***III 

P7_TA(2011)0534 

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 1889/2006 w sprawie ustanowienia 
instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (PE-CONS 

00058/2011 – C7-0378/2011 – 2009/0060B(COD)) 

(2013/C 165 E/23) 

(Zwykła procedura ustawodawcza – trzecie czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wspólny projekt zatwierdzony przez komitet pojednawczy oraz odnoszące się do niego 
oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady (PE-CONS 00058/2011 – C7-0378/2011), 

— uwzględniając swoje stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu ( 1 ) dotyczące wniosku Komisji przedsta
wionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0194), 

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

— uwzględniając opinię Komisji w sprawie poprawek Parlamentu do stanowiska Rady w pierwszym 
czytaniu (COM(2011)0170), 

— 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 (A7-0404/2011), 

1. zatwierdza wspólny projekt; 

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