
ZAŁĄCZNIK 

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/020 ES/ Comunidad Valenciana 

footwear, z Hiszpanii) 

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2012/354/UE.) 

Projekt budżetu korygującego nr 2/2012: Fundusz Solidarności w następstwie 
powodzi we Włoszech (Ligurii i Toskanii) w 2011 r. 

P7_TA(2012)0232 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie stanowiska Rady 
dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2/2012 na rok budżetowy 

2012, sekcja 3 – Komisja Europejska (09916/2012 – C7-0123/2012 – 2012/2057(BUD)) 

(2013/C 332 E/26) 

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 (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich ( 1 ), 
a w szczególności art. 37 i 38, 

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, w formie przyjętej ostatecznie 
w dniu 1 grudnia 2011 r. ( 2 ), 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ( 3 ), 

— uwzględniając projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2/2012 na rok budżetowy 2012, 
przedstawiony przez Komisję dnia 16 marca 2012 r. (COM(2012)0125), 

— uwzględniając stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 15 maja 2012 r. dotyczące projektu budżetu 
korygującego nr 2/2012 (09916/2012 – C7-0123/2012), 

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0181/2012), 

A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 2/2012 dotyczy uruchomienia Funduszu Soli
darności UE (FSUE) w wysokości 18 061 682 EUR w formie środków na zobowiązania i płatności 
w celu złagodzenia skutków powodzi, do której doszło we Włoszech (Liguria i Toskania) w paździer
niku 2011 r.,

PL 15.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 332 E/121 

( 1 ) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 56 z 29.2.2012. 
( 3 ) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. 

Wtorek, 12 czerwca 2012 r.



B. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 2/2012 służy oficjalnemu wprowadzeniu tej 
korekty do budżetu na rok 2012, 

C. mając na uwadze, że w przedstawionym przez Komisję projekcie budżetu korygującego nr 2/2012 
zaproponowano zwiększenie środków na płatności, gdyż niemożliwe było w pierwszych miesiącach 
roku przesunięcie środków potrzebnych na płatności, 

D. mając na uwadze, że Rada zmieniła wniosek Komisji, po tym jak Komisja wskazała na możliwość 
przesunięcia potrzebnej kwoty, przedstawioną we wniosku o przesunięcie DEC 9/2012, 

1. przyjmuje do wiadomości przedstawiony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 2/2012 oraz 
stanowisko Rady dotyczące projektu; 

2. uznaje za sprawę wielkiej wagi szybkie uwolnienie pomocy finansowej z FSUE dla poszkodowanych 
w katastrofach naturalnych i w związku z tym wyraża głębokie ubolewanie w tym konkretnym przypadku, 
którego dotyczy projekt budżetu korygującego nr 2/2012, z powodu faktu, że drugi organ władzy budże
towej potrzebował ośmiu tygodni na przyjęcie swojego stanowiska, trzymając się swej interpretacji Proto
kołu nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (termin na poinformowanie parlamentów naro
dowych); 

3. wzywa wszystkie zaangażowane strony w państwach członkowskich, tj. zarówno organy szczebla 
lokalnego, jak i regionalnego, a także władze krajowe do poprawienia oceny potrzeb i koordynacji poten
cjalnych wniosków o uruchomienie FSUE w przyszłości celem jak największego przyspieszenia tego urucho
mienia; 

4. zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2012; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 2/2012 został osta
tecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i parla
mentom narodowym. 

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej: powodzie w Ligurii 
i Toskanii 

P7_TA(2012)0233 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2012 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(2012)0126 – C7-0078/2012 – 2012/2051(BUD)) 

(2013/C 332 E/27) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi i Radzie (COM(2012)0126 – 
C7-0078/2012), 

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

PL C 332 E/122 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.11.2013 

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

Wtorek, 12 czerwca 2012 r.
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