
 

 

P7_TA(2014)0423 

Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii ***I 

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

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, 

Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 

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

(COM(2013)0639 – C7-0303/2013 – 2013/0313(COD)) 

 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 

(COM(2013)0639), 

– 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 przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0303/2013), 

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z dnia 3 grudnia 

2013 r.1, 

– uwzględniając zobowiązanie złożone przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 

28 marca 2014 r. do przyjęcia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art.55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0108/2014), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej 

rezolucji; 

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 

Komisji, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, a także parlamentom 

narodowym. 
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Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 

2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 

nr .../2014 zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad 

finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii  

 

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

Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE, Euratom) nr 

547/2014.) 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ 

Wspólne oświadczenie w sprawie odrębnego absolutorium budżetowego dla wspólnych 

przedsiębiorstw na mocy art. 209 rozporządzenia finansowego 

1.  Parlament Europejski, Rada i Komisja zgadzają się, że aby wspólne przedsiębiorstwa 

mogły skorzystać z uproszczonych przepisów finansowych lepiej dostosowanych do 

ich publiczno-prywatnego charakteru, powinno się je tworzyć na podstawie art. 209 

rozporządzenia finansowego. 

Zgadzają się jednak również, że: 

–  Z uwagi na szczególny charakter i obecny status wspólnych przedsiębiorstw, a 

także by zapewnić ciągłość z 7. programem ramowym, wspólne 

przedsiębiorstwa powinny nadal podlegać odrębnemu absolutorium 

budżetowemu, którego udziela Parlament Europejski na zalecenie Rady. Z tego 

względu w aktach ustanawiających wspólne przedsiębiorstwa w ramach 

programu „Horyzont 2020” wprowadza się szczególne odstępstwa od art. 209 

rozporządzenia finansowego. Odstępstwa te odnosić się będą do odrębnego 

absolutorium i będą obejmować wszelkie dodatkowe niezbędne dostosowania. 

–  Aby wspólne przedsiębiorstwa mogły niezwłocznie korzystać z uproszczeń 

wprowadzonych w nowych ramach finansowych, konieczne jest, by w życie 

weszło rozporządzenie delegowane Komisji z dnia 30 września 2013 r. w 

sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących 

PPP na mocy art. 209 rozporządzenia finansowego. 

2.  Parlament Europejski i Rada odnotowują, że Komisja: 

–  zapewni, by przepisy finansowe wspólnych przedsiębiorstw zawierały 

odstępstwa od modelowego rozporządzenia finansowego dla organów 

realizujących PPP, odzwierciedlając wprowadzenie odrębnego absolutorium w 

ich aktach podstawowych; 

–  zamierza zaproponować stosowne modyfikacje do art. 209 i art. 60 ust. 7 

rozporządzenia finansowego w ramach zmiany tego rozporządzenia w 

przyszłości. 

 


