
4. wzywa Komisję do przedstawienia konkretnego wniosku dotyczącego kształtu dalszej reformy 
zasobów własnych opartych na VAT, tak aby bezpośrednio zasilały one budżet Unii już w latach 
2014–2020 lub w następstwie kolejnego przeglądu systemu zasobów własnych; 

5. wzywa do podjęcia praktycznych działań następczych w związku z zieloną księgą Komisji w sprawie 
przyszłości podatku VAT oraz przedsięwzięcia konkretnych środków zapewniających wysoki stopień 
harmonizacji systemów podatku VAT w państwach członkowskich, gdyż tylko taka harmonizacja może 
pozwolić na przekształcenie podatku VAT w faktyczne zasoby własne, bezpośrednio zasilające w przyszłości 
budżet Unii; 

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, 
a także parlamentom narodowym. 

Przepisy finansowe mające zastosowanie do budżetu rocznego ***I 

P7_TA(2012)0362 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 pażdziernika 2012 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reguł 
finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii (COM (2010)0815 – 

C7-0016/2011 – 2010/0395 (COD)) 

(2014/C 68 E/12) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0815), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 322 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także art. 106a 
Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zgodnie z którymi Komisja przed 
łożyła wniosek Parlamentowi (C7–0016/2011), 

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

— uwzględniając opinie 3/2010 ( 1 ) i 6/2010 ( 2 ) Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, zmienione 
i aktualizowane w dniu 25 stycznia 2011 r., 

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 11 lipca 2012 r., do 
zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej zgodnie z art. 51 
Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinie Komisji 
Spraw Zagranicznych, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rozwoju Regional
nego (A7-0325/2011),

PL C 68 E/80 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.3.2014 

( 1 ) Dz.U. C 145 z 3.6.2010, s. 1. 
( 2 ) Dz.U C 334 z 10.12.2010, s. 1. 

Wtorek, 23 października 2012 r.



1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu ( 1 ); 

2. zatwierdza wspólne oświadczenia w sprawie kwestii związanych z WRF i art. 195 rozporządzenia 
finansowego, a także oświadczenie Parlamentu w sprawie art. 18 tego rozporządzenia, dołączone do 
niniejszej rezolucji; 

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

4. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom 
państw członkowskich. 
___________ 
( 1 ) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte dnia 26 października 2011 r. (Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0465). 

P7_TC1-COD(2010)0395 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 października 
2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
…/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE, Euratom) nr 966/2012.) 

Załącznik do rezolucji ustawodawczej 

A) Wspólne oświadczenie w sprawie kwestii związanych z wieloletnimi ramami finansowymi 

Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgodniły, że rozporządzenie finansowe zostanie poddane przeglądowi w celu 
uwzględnienia zmian, które stały się niezbędne w związku z wynikiem negocjacji dotyczących wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014-2020, w tym następujących kwestii: 

— zasady przenoszenia w odniesieniu do rezerwy na pomoc nadzwyczajną i projektów finansowanych w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę”; 

— przeniesienie niewykorzystanych środków i salda budżetowego oraz związany z tym wniosek dotyczący włączenia 
tychże do rezerwy na płatności i zobowiązania; 

— ewentualne włączenie do budżetu Unii Europejskiego Funduszu Rozwoju; 

— traktowanie funduszy wynikających z porozumień w sprawie walki z nielegalnym handlem wyrobami tytonio
wymi. 

B) Wspólne oświadczenie w sprawie wydatków dotyczących nieruchomości w odniesieniu do art. 195 

Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgadniają, że: 

1. procedura wczesnego ostrzegania, o której mowa w art. 195 ust. 4, oraz procedura uprzedniego zatwierdzania, 
o której mowa w art. 195 ust. 5. nie mają zastosowania do nabywania gruntów nieodpłatnie lub za symboliczną 
kwotę; 

2. wszelkie odniesienia do nieruchomości w art. 195 mają zastosowanie tylko do nieruchomości niemieszkalnych; 
Parlament Europejski i Rada mogą zwrócić się o wszelkie informacje dotyczące budynków mieszkalnych;
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3. w wyjątkowych lub pilnych okolicznościach politycznych informacje dotyczące przedsięwzięć z zakresu nierucho
mości związanych z delegaturami lub urzędami UE w państwach trzecich, o których mowa w art. 195 ust. 4, 
można przedkładać łącznie z informacjami o przedsięwzięciach z zakresu nieruchomości objętych art. 195 ust. 5; 
w takich przypadkach Parlament Europejski, Rada i Komisja zobowiązują się do rozpatrywania przedsięwzięć 
z zakresu nieruchomości przy najbliższej okazji; 

4. procedura uprzedniego zatwierdzania, o której mowa w art. 195 ust. 5 i 6, nie ma zastosowania do umów 
wstępnych lub badań przygotowawczych mających na celu ocenę szczegółowych kosztów i finansowania przed
sięwzięć z zakresu nieruchomości; 

5. progi wynoszące 750 000 lub 3 000 000 EUR, o których mowa w art. 195 ust. 7 ppkt (ii)-(iv), obejmują wypo
sażenie budynku; w przypadku umów najmu progi te mają zastosowanie do czynszu bez opłat, ale obejmują 
koszty związane z wyposażeniem budynku; 

6. wydatki, o których mowa w art. 195 ust. 3 lit. a), nie obejmują opłat; 

7. w rok po wejściu w życie rozporządzenia finansowego Komisja przedstawia sprawozdanie ze stosowania procedur, 
o których mowa w art. 195. 

C) Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie art. 195 ust. 3 

Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgadniają, że odpowiednie przepisy zostaną włączone do ramowego rozporzą
dzenia finansowego dla organów ustanowionych na podstawie TFUE i Traktatu Euratom. 

D) Oświadczenie Parlamentu Europejskiego 

Kwotę 85,9 mln EUR wypłaconą przez Belgię Parlamentowi Europejskiemu na początku 2010 r. i przeznaczoną na 
projekty związane z nieruchomościami należy uznać za zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel na mocy 
art. 18 rozporządzenia finansowego. 

Budżet korygujący nr 4/2012: zasoby własne, instrumenty podziału ryzyka, 
EuroGlobe 

P7_TA(2012)0364 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie stanowiska Rady 
dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2012 na rok budżetowy 2012, 

sekcja 3 – Komisja (14059/2012 – C7-0305/2012 – 2012/2127(BUD)) 

(2014/C 68 E/13) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 310 i 314 oraz 
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, 

— uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich ( 1 ) 
(rozporządzenie finansowe), w szczególności jego art. 37 i 38, 

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 w formie przyjętej ostatecznie 
w dniu 1 grudnia 2011 r. ( 2 ),
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