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Uruchomienie instrumentu elastyczności – finansowanie cypryjskich programów funduszy 
strukturalnych

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności (COM(2013)0647 – 

C7-0302/2013 – 2013/2223(BUD))

(2016/C 436/28)

Parlament Europejski,

— uwzględniając przygotowany przez Komisję projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 (COM 
(2013)0450) przedstawiony w dniu 28 czerwca 2013 r., zmieniony listem w sprawie poprawek nr 1 przedstawionym 
przez Komisję w dniu 18 września 2013 r. (COM(2013)0644),

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0647 – C7-0302/ 
2013),

— uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014– 
2020 (1), w szczególności art. 11 tego rozporządzenia,

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie 
dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami (2), w szczególności 
pkt 12 tego porozumienia,

— uwzględniając swe stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, 
przyjęte w dniu 23 października 2013 r.,

— uwzględniając wspólny tekst zatwierdzony przez komitet pojednawczy w dniu 12 listopada 2013 r. (16106/2013 ADD 
1-5 – C7-0413/2013),

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0388/2013),

A. mając na uwadze, że po zbadaniu wszystkich możliwości realokacji środków na zobowiązania w ramach działu 1b 
zachodzi konieczność uruchomienia instrumentu elastyczności w zakresie środków na zobowiązania,

B. mając na uwadze, że Komisja zaproponowała uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia 
finansowania w budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 ponad pułap działu 1b, o kwotę 
78 000 000 EUR na rzecz finansowania realizowanych na Cyprze programów w ramach funduszy strukturalnych, aby 
przyznać Cyprowi dodatkowe środki z tych funduszy na rok 2014 w całkowitej wysokości 100 000 000 EUR;

1. zauważa, że mimo ograniczonego wzrostu środków na zobowiązania dotyczącego niewielkiej liczby pozycji 
budżetowych i kilkakrotnego obniżania poziomu środków w innych pozycjach budżetowych pułapy dla zobowiązań 
w poddziale 1b przewidziane na rok 2014 nie umożliwiają odpowiedniego finansowania ważnych i pilnych priorytetów 
realizowanych przez Parlament i Radę;

2. zgadza się na uruchomienie instrumentu elastyczności dla zobowiązań w celu sfinansowania – w ramach poddziału 
1b – realizowanych na Cyprze programów w ramach funduszy strukturalnych na całkowitą kwotę wynoszącą 89 330 000 
EUR;

3. powtarza, że uruchomienie tego instrumentu, przewidziane w art. 11 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/ 
2013 jeszcze raz dowodzi, jak kapitalne znaczenie ma to, by budżet Unii Europejskiej był coraz elastyczniejszy;
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(2) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.



4. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

5. zobowiązuje swego przewodniczącego do podpisania niniejszej decyzji wraz z przewodniczącym Rady i do 
zarządzenia 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 2014/97/UE.) 
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