
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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— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ( 1 ), 

— uwzględniając projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2012 na rok budżetowy 2012, 
przedłożony przez Komisję dnia 20 czerwca 2012 r. (COM(2012)0340), 

— uwzględniając stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 24 września 2012 r. dotyczące projektu budżetu 
korygującego nr 4/2012 (14059/2012 – C7-0305/2012), 

— uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 423/2012 z dnia 22 maja 
2012 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych przepisów 
dotyczących instrumentów podziału ryzyka dla państw członkowskich doświadczających poważnych 
trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych ( 2 ), 

— uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0308/2012), 

A. mając na uwadze, że cel projektu budżetu korygującego nr 4/2012 do budżetu ogólnego na 2012 r. 
jest trojaki, a mianowicie: utworzenie czterech pozycji w budżecie w celu przesunięcia środków 
finansowych w wysokości do 10 % kwoty przyznanej na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
i Fundusz Spójności 2007–2013 na potrzeby instrumentów podziału ryzyka, rewizja i finansowanie 
planowanych zasobów własnych skutkująca zmianą w podziale między państwa członkowskie ich 
składek z tytułu zasobów własnych do budżetu Unii i zastąpienie „kreski” w rubryce odpowiadającej 
środkom na płatności w pozycji w budżecie „16 03 05 01 – Działanie przygotowawcze – EuroGlobe” 
zapisem symbolicznym (p.m.) w celu umożliwienia przesunięcia; 

B. mając na uwadze, że przyczyną dostosowania zasobów własnych jest rewizja prognozy podstaw TOR, 
VAT i DNB, korekta nierównowagi budżetowej na korzyść Wielkiej Brytanii (rabat brytyjski) za lata 
2008, 2010 i 2011, a także wpływ na udział Austrii, Niemiec, Holandii i Szwecji w finansowaniu 
rabatu brytyjskiego, który został zredukowany do jednej czwartej ich normalnego udziału, którą to 
redukcję finansują pozostałe państwa członkowskie za wyjątkiem Wielkiej Brytanii; 

C. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 4/2012 przewiduje możliwość dodania 
w kolejnym roku środków powracających i kwot pozostałych ze wsparcia Unii na instrumenty 
podziału ryzyka finansowane z polityki spójności, na wniosek zainteresowanego państwa członkow
skiego, do przydziału środków tego państwa w ramach polityki spójności; 

D. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 4/2012 jest w pełni zgodny ze zmianami 
w rozporządzeniu finansowym uzgodnionymi między Parlamentem Europejskim i Radą, zwłaszcza 
w art. 131; 

1. przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 4/2012; 

2. uważa, że każde przesunięcie środków z polityki spójności do wciąż niezdefiniowanych instrumentów 
finansowych, powinno być należycie uzasadnione i dostatecznie kontrolowane, zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 423/2012; 

3. domaga się, aby Komisja zawiadamiała władzę budżetową przed dokonaniem jakiegokolwiek przesu
nięcia, o którym mowa w ust. 2;
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4. domaga się, aby Parlament otrzymywał regularne i szczegółowe informacje o mających ulec redukcji 
programach operacyjnych, o instrumentach finansowych, które miałyby zostać wdrożone, i o projektach, 
które miałyby otrzymać wsparcie; 

5. zatwierdza stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 4/2012 bez poprawek; 

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 4/2012 został osta
tecznie przyjęty, oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, jak 
również parlamentom narodowym. 

Leśny materiał rozmnożeniowy ***I 

P7_TA(2012)0367 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 
2008/971/WE w odniesieniu do włączenia leśnego materiału rozmnożeniowego kategorii 
„kwalifikowany” w zakres tej decyzji oraz aktualizacji nazwy organów odpowiedzialnych za 

zatwierdzanie i kontrolę produkcji (COM(2012)0355 – C7-0175/2012 – (2012/0172(COD)) 

(2014/C 68 E/14) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2012)0355), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0175/2012), 

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

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 września 2012 r. ( 1 ), 

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 28 września 2012 r., do 
zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 55 i art. 46 ust. 1 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0277/2012), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;
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