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Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 2012/2002, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 
1305/2013, (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1308/2013, (UE) nr 
1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) nr 283/2014 i (UE) nr 652/2014 
oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE (COM(2016)0605 – C8-
0372/2016 – 2016/0282A(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2016)0605),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 42, art. 43 ust. 2, art. 46 lit. d), art. 149, art. 153 
ust. 2 lit. a), art. 164, art. 168 ust. 4 lit. b), art. 172, 175, 177, 178, art. 189 ust. 2, art. 
212 ust. 2, art. 322 ust. 1 oraz art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a 
także art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-
0372/2016),

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 1/2017 z dnia 
26 stycznia 2017 r.1, 

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 
właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 19 
kwietnia 2018 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska 

1 Dz.U. C 91 z 23.3.2017, s. 1.



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

– uwzględniając art. 59 i 39 Regulaminu,

– uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli 
Budżetowej zgodnie z art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej, a 
także opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, Komisji Transportu i Turystyki, Komisji Rozwoju Regionalnego, 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Rozwoju, 
Komisji Rybołówstwa oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A8-0211/2017),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

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

3. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji załączone 
do niniejszej rezolucji;

4. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.



P8_TC1-COD(2016)0282A

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lipca 
2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) 2018/... w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii, zmieniającego 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 uchylającego 
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2018/1046.)



Załącznik I do rezolucji ustawodawczej 

Oświadczenie dotyczące art. 38 – Publikacja informacji o odbiorcach i innych informacji:

„Komisja będzie za pośrednictwem sieci kontaktów z państwami członkowskimi wspierać 

wymianę dobrych praktyk w zakresie publikowania informacji o odbiorcach unijnych 

środków finansowych wykorzystywanych w ramach zarządzania dzielonego. Komisja 

należycie uwzględni zdobyte doświadczenia przy przygotowywaniu kolejnych wieloletnich 

ram finansowych.”

Oświadczenie dotyczące art. 266 Przepisy szczegółowe dotyczące przedsięwzięć z zakresu 

nieruchomości:

„Komisja i ESDZ będą informować Parlament Europejski i Radę w dokumencie roboczym, 

o którym mowa w art. 266, o wszelkich transakcjach sprzedaży i nabycia budynku, włącznie 

z transakcjami o wartości poniżej progu określonego w tym artykule.”



Załącznik II do rezolucji ustawodawczej 

Wspólne oświadczenie w sprawie procedury udzielania absolutorium / Data przyjęcia 

końcowego sprawozdania finansowego UE

„Parlament Europejski, Rada i Komisja – we współpracy z Europejskim Trybunałem 

Obrachunkowym – wyznaczą pragmatyczny kalendarz dotyczący procedury udzielania 

absolutorium.

W związku z tym Komisja potwierdza, że będzie dążyć do przyjęcia skonsolidowanego 

rocznego sprawozdania finansowego UE za rok budżetowy 2017 do 30 czerwca 2018 r., pod 

warunkiem że Europejski Trybunał Obrachunkowy przekaże wszystkie ustalenia dotyczące 

wiarygodności tego sprawozdania finansowego UE i wszystkich skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych jednostek do 15 maja 2018 r., oraz projekt swojego sprawozdania 

rocznego do 15 czerwca 2018 r.

Ponadto Komisja potwierdza, że będzie dążyć do przedstawienia swoich odpowiedzi na 

sprawozdanie roczne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2017 do 

15 sierpnia 2018 r., pod warunkiem że Europejski Trybunał Obrachunkowy przekaże Komisji 

projekt swoich uwag do 1 czerwca 2018 r.”


