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Projekt budżetu korygującego nr 8: Zwiększenie środków na płatności 
przeznaczonych na instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych w 
celu sfinansowania strategii w sprawie szczepionek przeciwko Covid-19 
oraz na wpływ inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na 
koronawirusa
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie stanowiska 
Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 8/2020 Unii Europejskiej na rok 
budżetowy 2020 - Zwiększenie środków na płatności przeznaczonych na instrument 
wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych w celu sfinansowania strategii w sprawie 
szczepionek przeciwko Covid-19 oraz na wpływ inicjatywy inwestycyjnej „plus” w 
odpowiedzi na koronawirusa (10696/2020 – C9-0290/2020 – 2020/1997(BUD)) 

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii 
Atomowej,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie 
do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 
1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 
1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także 
uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/20121, w szczególności jego art. 44,

– uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, w formie 
przyjętej ostatecznie w dniu 27 listopada 2019 r.2, 

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 
r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−20203,

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, 

1    Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
2 Dz.U. L 57 z 27.2.2020.
3 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.



współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami1,

– uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 8/2020, przyjęty przez Komisję dnia 28 
sierpnia 2020 r. (COM(2020)0900),

– uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 8/2020 przyjęte 
przez Radę dnia 11 września 2020 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego 
samego dnia (10696/2020 – C9-0290/2020),

– uwzględniając art 94, 96 i 163 Regulaminu,

1. zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 8/2020;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 6/2020 
został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz parlamentom narodowym.

1 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


