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Projekt budżetu korygującego nr 7/2013 – Zwiększenie środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS), aby zaradzić bezrobociu wśród młodych ludzi, ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu we Francji, Włoszech i w Hiszpanii

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego 
projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 7/2013 na rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja 

(14180/2013 – C7-0350/2013 – 2013/2160(BUD))

(2016/C 436/12)

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej,

— uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (1),

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 
12 grudnia 2012 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 decyzję Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych 
Wspólnot Europejskich (4),

— uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 7/2013 przyjęty przez Komisję dnia 25 lipca 2013 r. (COM(2013) 
0557),

— uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 7/2013 przyjęte przez Radę dnia 7 października 
2013 r. i przekazane Parlamentowi dnia 14 października 2013 r. (14180/2013 – C7-0350/2013),

— uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0367/2013),

A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 7 na rok 2013 (PBK 7/2013) dotyczy zwiększenia środków na 
zobowiązania o 150 mln EUR w dziale 1b wieloletnich ram finansowych (WRF) w celu rozwiązania „pewnych kwestii”, 
które są efektem ostatecznego wyniku negocjacji w sprawie WRF na okres 2014-2020 i dotyczą Francji, Włoszech 
i Hiszpanii;

B. mając na uwadze, że ten dodatkowy przydział środków powinien przyczynić się do rozwiązania konkretnych 
problemów dotyczących bezrobocia, zwłaszcza bezrobocia osób młodych, ubóstwa i wykluczenia społecznego w tych 
państwach członkowskich;

C. mając na uwadze, że Komisja uważa, iż najodpowiedniejszym wsparciem dla tych państw członkowskich jest 
zwiększenie środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS);

D. mając na uwadze, że zwiększenie środków na zobowiązania o 150 mln EUR zostanie sfinansowane z marginesu 
w ramach pułapu wydatków w dziale 1b (16 mln EUR) oraz dzięki uruchomieniu instrumentu elastyczności 
(134 mln EUR) z przeznaczeniem właśnie na to działanie;
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1. odnotowuje przedstawiony przez Komisję w dniu 25 lipca 2013 r. PBK 7/2013, który dotyczy zwiększenia środków 
na zobowiązania o 150 mln EUR w dziale 1b WRF w celu rozwiązania „pewnych kwestii”, które są efektem ostatecznego 
wyniku negocjacji w sprawie WRF na okres 2014-2020 i dotyczą Francji, Włoszech i Hiszpanii;

2. zatwierdza propozycję Komisji, aby przeznaczyć te dodatkowe środki na istniejące programy EFS w odnośnych 
państwach członkowskich, aby rozwiązać konkretne problemy dotyczące bezrobocia, zwłaszcza bezrobocia osób młodych, 
i wykluczenia społecznego; oczekuje, że Komisja przedstawi Parlamentowi w odpowiednim czasie sprawozdanie dotyczące 
konkretnych środków i działań sfinansowanych dzięki temu przydziałowi;

3. zauważa ponadto, że dodatkowa kwota 150 mln EUR zostanie sfinansowana głównie dzięki uruchomieniu 
instrumentu elastyczności;

4. zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 7/2013;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 7/2013 został ostatecznie przyjęty, 
oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz parlamentom 
narodowym. 

24.11.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 436/53

Wtorek, 19 listopada 2013 r.


