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Projekt budżetu korygującego nr 1/2014 - korekty techniczne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Horyzontu 2020 oraz wspólnego 

przedsięwzięcia Shift2Rail  

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie stanowiska 

Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1/2014 na rok 

budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja (08219/2014 – C7-0146/2014 – 2014/2018(BUD)) 

 

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 1605/20021, w szczególności jego art. 41,  

– uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, w formie 

przyjętej ostatecznie w dniu 20 listopada 2013 r.2, 

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy 

Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, 

współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami3,  

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. 

określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–20204, 

– uwzględniając wniosek w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

udziału Unii Europejskiej w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu 

Inwestycyjnego (COM(2014)0066), 

– uwzględniając wniosek w sprawie rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne 

przedsiębiorstwo Shift2Rail (COM(2013)0922), 

– uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 1/2014 przyjęty przez Komisję dnia 

11 lutego 2014 r. (COM(2014)0078), 

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 1/2014 przyjęte 

przez Radę dnia 9 kwietnia 2014 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 10 

kwietnia 2014 r. (08219/2014 – C7-0146/2014), 

– uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu, 

                                                 
1 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1. 
2 Dz.U. L 51 z 20.2.2014. 
3 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s.1. 
4 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884. 



 

 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7–0276/2014), 

A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 1/2014 dotyczy szeregu 

technicznych dostosowań, które są niezbędne do wykonania budżetu na 2014 r., zgodnie z 

najnowszymi aktami ustawodawczymi, a zwłaszcza dostosowań niezbędnych do 

wdrożenia zaproponowanego podwyższenia kapitału Europejskiego Funduszu 

Inwestycyjnego (EFI), zmian wynikających z podstawy prawnej programu „Horyzont 

2020” przyjętej po formalnym przyjęciu budżetu na 2014 r. oraz dostosowań związanych 

z utworzeniem struktury budżetowej dla zaproponowanego wspólnego przedsiębiorstwa 

Shift2Rail; 

B. mając na uwadze, że podwyższenie kapitału własnego EFI przyczyni się do poprawienia 

dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania za pośrednictwem 

programów COSME i „Horyzont 2020”; 

C.  mając na uwadze, że zmiany w nomenklaturze programu „Horyzont 2020” są konieczne, 

aby dostosować ją do przepisów podstawy prawnej przyjętej w grudniu 2013 r.; 

D.  mając na uwadze, że stworzenie odpowiedniej struktury budżetowej dla wspólnego 

przedsiębiorstwa Shift2Rail jest niezbędne i że uczyniono już to w odniesieniu do innych 

wspólnych przedsiębiorstw podczas procedury budżetowej dotyczącej roku 2014; 

E. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 1/2014 służy formalnemu 

wprowadzeniu tej korekty do budżetu na rok 2014; 

F. mając na uwadze, że proponowane zmiany przedstawione są jako niemające wpływu na 

budżet i nie zmieniają one ogólnego poziomu wydatków w 2014 r.; 

1. przypomina, że w programie prac dla działalności objętej pozycją budżetową 08 02 04 01 

„Nauka dla społeczeństwa i ze społeczeństwem” wskazano zobowiązania w wysokości 

około 53 mln EUR w 2014 r., podczas gdy w projekcie budżetu korygującego nr 1/2014 

nie proponuje się przyznania żadnych środków w tej pozycji; przypomina Komisji o 

podjętym podczas posiedzenia trójstronnego w sprawie budżetu w dniu 2 kwietnia 2014 r. 

zobowiązaniu do natychmiastowego dokonania wewnętrznego przesunięcia do pozycji 08 

02 04 01 „Nauka dla społeczeństwa i ze społeczeństwem”, aby zapewnić sprawne 

rozpoczęcie tej działalności zgodnie z programem prac i podstawą prawną; 

2. przyjmuje do wiadomości przedłożony przez Komisję projekt budżetu korygującego 

nr 1/2014 oraz stanowisko Rady dotyczące tego projektu; 

3. zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 1/2014; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 1/2014 

został ostatecznie przyjęty, oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej;  

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 

Komisji oraz parlamentom narodowym. 


