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P8_TA(2017)0478 

Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych ***I 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w 

sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do 

przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz 

Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 

2016/0276(COD)) 

 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2016)0597), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 172 i 173, art. 175 akapit trzeci i art. 182 ust. 1 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został 

przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0375/2016), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 

grudnia 2016 r.1, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 7 grudnia 2016 r.2, 

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisje przedmiotowo 

właściwe na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 8 

listopada 2017 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska 

Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i 

                                                 
1  Dz.U. C 75 z 10.3.2017, s. 57. 
2  Dz.U. C 185 z 9.6.2017, s. 62. 



 

 

Monetarnej zgodnie z art. 55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej, 

oraz opinie przedstawione przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 

Komisję Transportu i Turystyki, Komisję Kontroli Budżetowej, Komisję Zatrudnienia i 

Spraw Socjalnych oraz Komisję Rozwoju Regionalnego (A8-0198/2017), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

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

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 

wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym.  

  



 

 

P8_TC1-COD(2016)0276 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 

grudnia 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/... zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w 

odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego 

Funduszu i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 

Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2017/2396.) 

 

  



 

 

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ 

Oświadczenie Komisji w sprawie zwiększenia o 225 mln EUR środków na instrument „Łącząc 

Europę” 

W wyniku porozumienia politycznego między Parlamentem Europejskim i Radą w sprawie 

finansowania EFIS 2.0 kwota 275 mln EUR zostanie przesunięta z instrumentów finansowych 

programu „Łącząc Europę”, co oznacza redukcję o 225 mln EUR w stosunku do wniosku Komisji. 

Komisja potwierdza, że programowanie finansowe zostanie zmienione, aby uwzględnić zwiększenie 

środków instrumentu „Łącząc Europę” o odpowiadającą tej różnicy kwotę 225 mln EUR. 

W ramach rocznych procedur budżetowych na lata 2019-2020 Komisja przedłoży odpowiednie 

wnioski, aby zapewnić optymalny przydział tej kwoty w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. 

 

 


