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Poprawka  382 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. uważa, że klauzula dotycząca reform 

strukturalnych w odniesieniu do części 

prewencyjnej oraz sposób uwzględnienia 

planów reform strukturalnych w ramach 

części naprawczej stanowią krok naprzód 

jeśli chodzi o zapewnienie bardziej 

efektywnego wdrażania reform przez 

państwa członkowskie; wzywa do dalszego 

wyjaśnienia, które rodzaje reform 

strukturalnych kwalifikują się w ramach 

tego nowego systemu; uważa, że 

bezpośrednie powiązanie z kosztami, 

wpływem na harmonogram i wartością 

reform strukturalnych powinno być także 

wyraźnie wskazane w części naprawczej 

paktu stabilności i wzrostu; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  383 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. uważa, że klauzula dotycząca reform 

strukturalnych w odniesieniu do części 

prewencyjnej oraz sposób uwzględnienia 

planów reform strukturalnych w ramach 

części naprawczej stanowią krok naprzód 

jeśli chodzi o zapewnienie bardziej 

efektywnego wdrażania reform przez 

skreślony 
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państwa członkowskie; wzywa do dalszego 

wyjaśnienia, które rodzaje reform 

strukturalnych kwalifikują się w ramach 

tego nowego systemu; uważa, że 

bezpośrednie powiązanie z kosztami, 

wpływem na harmonogram i wartością 

reform strukturalnych powinno być także 

wyraźnie wskazane w części naprawczej 

paktu stabilności i wzrostu; 

Or. en 

 

Poprawka  384 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. uważa, że klauzula dotycząca reform 

strukturalnych w odniesieniu do części 

prewencyjnej oraz sposób uwzględnienia 

planów reform strukturalnych w ramach 

części naprawczej stanowią krok naprzód 

jeśli chodzi o zapewnienie bardziej 

efektywnego wdrażania reform przez 

państwa członkowskie; wzywa do dalszego 

wyjaśnienia, które rodzaje reform 

strukturalnych kwalifikują się w ramach 

tego nowego systemu; uważa, że 

bezpośrednie powiązanie z kosztami, 

wpływem na harmonogram i wartością 

reform strukturalnych powinno być także 

wyraźnie wskazane w części naprawczej 

paktu stabilności i wzrostu; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  385 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. uważa, że klauzula dotycząca reform 

strukturalnych w odniesieniu do części 

prewencyjnej oraz sposób uwzględnienia 

planów reform strukturalnych w ramach 

części naprawczej stanowią krok naprzód 

jeśli chodzi o zapewnienie bardziej 

efektywnego wdrażania reform przez 

państwa członkowskie; wzywa do dalszego 

wyjaśnienia, które rodzaje reform 

strukturalnych kwalifikują się w ramach 

tego nowego systemu; uważa, że 

bezpośrednie powiązanie z kosztami, 

wpływem na harmonogram i wartością 

reform strukturalnych powinno być także 

wyraźnie wskazane w części naprawczej 

paktu stabilności i wzrostu; 

11. uważa, że proces reform strukturalnych 

w odniesieniu do części prewencyjnej oraz 

części naprawczej powinien podlegać 

demokratycznej ocenie Parlamentu 

Europejskiego i parlamentów 

narodowych, w ramach stałego dialogu z 

partnerami socjalnymi; ubolewa, że w 

stosownej liczbie państw członkowskich te 

reformy w praktyce doprowadziły do 

naruszenia praw socjalnych i 

środowiskowych, zwiększenia niepewności 

zatrudnienia oraz pogorszenia dostępu do 

uprawnień emerytalnych w systemie 

publicznym; 

Or. en 

 

Poprawka  386 

Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. uważa, że klauzula dotycząca reform 

strukturalnych w odniesieniu do części 

prewencyjnej oraz sposób uwzględnienia 

planów reform strukturalnych w ramach 

części naprawczej stanowią krok naprzód 

jeśli chodzi o zapewnienie bardziej 

efektywnego wdrażania reform przez 

państwa członkowskie; wzywa do dalszego 

wyjaśnienia, które rodzaje reform 

strukturalnych kwalifikują się w ramach 

tego nowego systemu; uważa, że 

bezpośrednie powiązanie z kosztami, 

wpływem na harmonogram i wartością 

reform strukturalnych powinno być także 

11. podkreśla, że warunkiem wstępnym 

zastosowania klauzuli dotyczącej reform 

strukturalnych w ramach części 

prewencyjnej jest formalne przyjęcie 

reformy przez Parlament; wzywa do 

dalszego wyjaśnienia kwestii zgodności 

nowej wykładni przepisów z traktatem i 

prawem wtórnym; 
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wyraźnie wskazane w części naprawczej 

paktu stabilności i wzrostu; 

Or. en 

 

Poprawka  387 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. uważa, że klauzula dotyczącej reform 

strukturalnych w odniesieniu do części 

prewencyjnej oraz sposób uwzględnienia 

planów reform strukturalnych w ramach 

części naprawczej stanowią krok naprzód 

jeśli chodzi o zapewnienie bardziej 

efektywnego wdrażania reform przez 

państwa członkowskie; wzywa do dalszego 

wyjaśnienia, które rodzaje reform 

strukturalnych kwalifikują się w ramach 

tego nowego systemu; uważa, że 

bezpośrednie powiązanie z kosztami, 

wpływem na harmonogram i wartością 

reform strukturalnych powinno być także 

wyraźnie wskazane w części naprawczej 

paktu stabilności i wzrostu; 

11. uważa, że klauzula dotycząca reform 

strukturalnych w odniesieniu do części 

prewencyjnej oraz sposób uwzględnienia 

planów reform strukturalnych w ramach 

części naprawczej w żadnym przypadku 

nie mogą prowadzić do przesunięcia w 

czasie pilnie potrzebnej konsolidacji 

budżetowej; 

Or. de 

 

Poprawka  388 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. uważa, że klauzula dotycząca reform 

strukturalnych w odniesieniu do części 

prewencyjnej oraz sposób uwzględnienia 

planów reform strukturalnych w ramach 

11. uważa, że klauzula dotycząca reform 

strukturalnych w odniesieniu do części 

prewencyjnej oraz sposób uwzględnienia 

planów reform strukturalnych w ramach 
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części naprawczej stanowią krok naprzód 

jeśli chodzi o zapewnienie bardziej 

efektywnego wdrażania reform przez 

państwa członkowskie; wzywa do dalszego 

wyjaśnienia, które rodzaje reform 

strukturalnych kwalifikują się w ramach 

tego nowego systemu; uważa, że 

bezpośrednie powiązanie z kosztami, 

wpływem na harmonogram i wartością 

reform strukturalnych powinno być także 

wyraźnie wskazane w części naprawczej 

paktu stabilności i wzrostu; 

części naprawczej stanowią naruszenie 

zasad budżetowych, ponieważ umożliwiają 

uzyskanie przez państwa członkowskie 

łagodnego traktowania w ramach zasad 

budżetowych, w zamian za samo 

przedstawienie planów reform; wzywa do 

dalszego wyjaśnienia, które rodzaje reform 

strukturalnych kwalifikują się w ramach 

tego nowego systemu; 

Or. en 

 

Poprawka  389 

Alain Cadec, Alain Lamassoure 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. uważa, że klauzula dotyczącej reform 

strukturalnych w odniesieniu do części 

prewencyjnej oraz sposób uwzględnienia 

planów reform strukturalnych w ramach 

części naprawczej stanowią krok naprzód 

jeśli chodzi o zapewnienie bardziej 

efektywnego wdrażania reform przez 

państwa członkowskie; wzywa do dalszego 

wyjaśnienia, które rodzaje reform 

strukturalnych kwalifikują się w ramach 

tego nowego systemu; uważa, że 

bezpośrednie powiązanie z kosztami, 

wpływem na harmonogram i wartością 

reform strukturalnych powinno być także 

wyraźnie wskazane w części naprawczej 

paktu stabilności i wzrostu; 

11. kładzie nacisk na klauzulę dotyczącą 

reform strukturalnych w odniesieniu do 

części prewencyjnej oraz sposób 

uwzględnienia planów reform 

strukturalnych w ramach części 

naprawczej; przypomina, że każde państwo 

członkowskie powinno wprowadzić 

odpowiednie reformy strukturalne, 

zaproponowane przez Komisję Europejską 

w zaleceniach dla poszczególnych krajów; 

Or. fr 

 

Poprawka  390 

Esther de Lange 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. uważa, że klauzula dotycząca reform 

strukturalnych w odniesieniu do części 

prewencyjnej oraz sposób uwzględnienia 

planów reform strukturalnych w ramach 

części naprawczej stanowią krok naprzód 

jeśli chodzi o zapewnienie bardziej 

efektywnego wdrażania reform przez 

państwa członkowskie; wzywa do dalszego 

wyjaśnienia, które rodzaje reform 

strukturalnych kwalifikują się w ramach 

tego nowego systemu; uważa, że 

bezpośrednie powiązanie z kosztami, 

wpływem na harmonogram i wartością 

reform strukturalnych powinno być także 

wyraźnie wskazane w części naprawczej 

paktu stabilności i wzrostu; 

11. uważa, że klauzula dotycząca reform 

strukturalnych w odniesieniu do części 

prewencyjnej stanowi krok naprzód jeśli 

chodzi o zapewnienie bardziej 

efektywnego wdrażania reform przez 

państwa członkowskie; 

Or. en 

 

Poprawka  391 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11a. wzywa do przyjęcia 

ukierunkowanych na wyniki wytycznych 

w zakresie metodologii dotyczących 

uzasadnionych reform, w tym ocen 

kosztów i korzyści, wpływu na 

harmonogram, wyraźnego uwzględnienia 

efektów zewnętrznych oraz korzyści 

społecznych i środowiskowych tych 

reform; wzywa do ustanowienia 

mechanizmów monitorowania służących 

ocenie wpływu reformy na zaktualizowane 

cele krajowe w ramach strategii „UE 
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2020“; wskazuje, że takie ukierunkowane 

na wyniki działanie powinno także 

zapewniać wytyczne dla oceny reform w 

ramach części prewencyjnej i naprawczej 

paktu stabilności i wzrostu; 

Or. en 

 

Poprawka  392 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11a. podkreśla, że nie tylko ogłoszenie 

reform strukturalnych powinno stanowić 

istotny czynnik, ale że konieczne jest 

przeprowadzanie regularnej kontroli ich 

wdrażania, oraz że Komisja nie powinna 

powstrzymywać się od podejmowania 

działań w przypadku gdy reformy nie są 

realizowane; 

Or. en 

 

Poprawka  393 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11b. przypomina, że niektóre reformy 

strukturalne są źródłem dodatkowych 

kosztów, ale nie wszystkie; kwestionuje 

włączenie reform strukturalnych 

niezwiązanych z kosztami do kategorii 

powodujących zastosowanie elastycznego 

podejścia; 

Or. en 



 

PE549.458v01-00 10/173 AM\1052384PL.doc 

PL 

 

Poprawka  394 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. jest zdania, że reformy strukturalne 

powinny przynosić korzystne skutki 

socjoekonomiczne i przyczyniać się do 

zwiększania zdolności administracyjnych; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  395 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. jest zdania, że reformy strukturalne 

powinny przynosić korzystne skutki 

socjoekonomiczne i przyczyniać się do 

zwiększania zdolności administracyjnych; 

12. jest zdania, że reformy strukturalne 

powinny wywierać wyraźnie pozytywny 

wpływ społeczno-gospodarczy i 

bezpośrednio przyczyniać się do 

stabilności gospodarczej i społecznej UE 

oraz realizacji celów strategii „Europa 

2020”; uważa, że reformy strukturalne 

powinny mieć na celu zapewnienie 

bardziej sprawiedliwego i skutecznego 

systemu budżetowego, w ramach którego 

wszystkie sektory przynoszą korzyści dla 

społeczeństwa, a pozytywnym działaniom 

gospodarczym nie stoją na przeszkodzie 

nadmierne obciążenia podatkowe;  

Or. en 

 

Poprawka  396 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. jest zdania, że reformy strukturalne 

powinny przynosić korzystne skutki 

socjoekonomiczne i przyczyniać się do 

zwiększania zdolności administracyjnych; 

12. zauważa, że reformy strukturalne są 

nadal konieczne w szeregu krajów; 

odnotowuje również fakt, że te państwa 

członkowskie, które pomyślnie wdrożyły 

programy dostosowawcze lub programy 

dotyczące sektora finansowego, mogły 

powrócić na rynki finansowe; jest zdania, 

że szczególną uwagę należy zwrócić na 

reformy strukturalne, które przynoszą 

korzystne skutki społeczno-gospodarcze; 

Or. en 

 

Poprawka  397 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. jest zdania, że reformy strukturalne 

powinny przynosić korzystne skutki 

socjoekonomiczne i przyczyniać się do 

zwiększania zdolności administracyjnych; 

12. jest zdania, że reformy strukturalne 

powinny przynosić korzystne skutki 

społeczno-gospodarcze; 

Or. en 

 

Poprawka  398 

Alain Cadec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. jest zdania, że reformy strukturalne 

powinny przynosić korzystne skutki 

12. jest zdania, że reformy strukturalne 

powinny przynosić korzystne skutki 
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socjoekonomiczne i przyczyniać się do 

zwiększania zdolności administracyjnych; 

społeczno-gospodarcze i przyczyniać się 

do racjonalizacji zdolności 

administracyjnych; 

Or. fr 

 

Poprawka  399 

Frank Engel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. jest zdania, że reformy strukturalne 

powinny przynosić korzystne skutki 

socjoekonomiczne i przyczyniać się do 

zwiększenia zdolności administracyjnych; 

12. jest zdania, że reformy strukturalne 

powinny przynosić korzystne skutki 

społeczno-gospodarcze, przyczyniać się do 

zwiększenia zdolności administracyjnych 

oraz ułatwiać wzrost gospodarczy i 

inwestycje; 

Or. fr 

 

Poprawka  400 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. jest zdania, że reformy strukturalne 

powinny przynosić korzystne skutki 

socjoekonomiczne i przyczyniać się do 

zwiększania zdolności administracyjnych; 

12. jest zdania, że mądrze przeprowadzone 

reformy strukturalne zawsze przynoszą 

długoterminowo korzystne skutki 

społeczno-gospodarcze i przyczyniają się 

do wzrostu efektywności działań 

administracyjnych; 

Or. de 

 

Poprawka  401 

Esther de Lange 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. jest zdania, że reformy strukturalne 

powinny przynosić korzystne skutki 

socjoekonomiczne i przyczyniać się do 

zwiększania zdolności administracyjnych; 

12. jest zdania, że reformy strukturalne 

powinny w perspektywie średnio- i 

długoterminowej przynosić korzystne 

skutki społeczno-gospodarcze i 

przyczyniać się do zwiększania wydajności 

i skuteczności administracyjnej; 

Or. en 

 

Poprawka  402 

Thomas Mann 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. jest zdania, że reformy strukturalne 

powinny przynosić korzystne skutki 

socjoekonomiczne i przyczyniać się do 

zwiększania zdolności administracyjnych; 

12. jest zdania, że krajowe reformy 

strukturalne powinny przynosić korzystne 

skutki społeczno-gospodarcze i wzmacniać 

konkurencyjność; 

Or. en 

 

Poprawka  403 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. jest zdania, że reformy strukturalne 

powinny przynosić korzystne skutki 

socjoekonomiczne i przyczyniać się do 

zwiększania zdolności administracyjnych; 

12. jest zdania, że reformy strukturalne 

powinny być zaprojektowane przez 

parlamenty i rządy krajowe z pełną 

świadomością szczególnych wyzwań 

stojących przed poszczególnymi krajami i 
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z poszanowaniem wyborów 

dokonywanych przez wybieranych 

urzędników, a także powinny przynosić 

korzystne skutki społeczno-gospodarcze i 

przyczyniać się do zwiększania zdolności 

administracyjnych; 

Or. en 

 

Poprawka  404 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. jest zdania, że reformy strukturalne 

powinny przynosić korzystne skutki 

społeczno-gospodarcze i przyczyniać się 

do zwiększania zdolności 

administracyjnych; 

12. jest zdania, że reformy strukturalne 

powinny przynosić korzystne skutki 

gospodarcze i przyczyniać się do 

zwiększania wydajności administracyjnej; 

Or. en 

 

Poprawka  405 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. jest zdania, że reformy strukturalne 

powinny przynosić korzystne skutki 

społeczno-gospodarcze i przyczyniać się 

do zwiększania zdolności 

administracyjnych; 

12. jest zdania, że reformy strukturalne 

powinny przynosić korzystne skutki 

społeczno-gospodarcze, w tym wywierać 

wpływ na długoterminową 

konkurencyjność, konwergencję i 

przyczyniać się do zwiększania zdolności 

administracyjnych; 

Or. en 
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Poprawka  406 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. jest zdania, że reformy strukturalne 

powinny przynosić korzystne skutki 

społeczno-gospodarcze i przyczyniać się 

do zwiększania zdolności 

administracyjnych; 

12. jest zdania, że ogólne reformy 

gospodarcze realizowane w ramach 

krajowych programów reform powinny 

przynosić korzystne skutki społeczno-

gospodarcze oraz środowiskowe i 

przyczyniać się do zwiększania zdolności 

administracyjnych; 

Or. en 

 

Poprawka  407 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 12a. podkreśla, że reformy strukturalne 

nie powinny opierać się na 

uproszczonych, budżetowych celach 

liczbowych i powinny dążyć do 

zapewnienia odpowiedzialności 

budżetowej poprzez koncentrację na 

celach jakościowych, takich jak 

efektywność wydatków publicznych, 

przejrzystość i rozliczalność w alokacji 

zasobów, poziom wydatków w ramach 

ochrony socjalnej i dóbr publicznych; 

Or. en 

 

Poprawka  408 

Alfred Sant 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 12a. konsekwentnie zaleca, aby dalszym 

wnioskom w sprawie reform 

strukturalnych towarzyszyła ocena 

skutków społecznych, zawierająca 

oszacowanie ich wpływu na warstwę 

społeczną o najniższych dochodach, osoby 

zagrożone ubóstwem i ubogie, jak również 

propozycję środków mogących złagodzić 

te skutki. 

Or. en 

 

Poprawka  409 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. ubolewa jednak nad faktem, że w 

komunikacie nie porusza się kwestii 

charakteru „szczególnych przypadków” 

pozostających poza kontrolą danego 

państwa członkowskiego, co pozwoliłoby 

mu na czasowe odejście od ścieżki 

dostosowania prowadzącej do osiągnięcia 

średniookresowego celu budżetowego; 

skreślony 

Or. de 

 

Poprawka  410 

Krišjānis Kariņš 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 
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Projekt rezolucji Poprawka 

13. ubolewa jednak nad faktem, że w 

komunikacie nie porusza się kwestii 

charakteru „szczególnych przypadków” 

pozostających poza kontrolą danego 

państwa członkowskiego, co pozwoliłoby 

mu na czasowe odejście od ścieżki 

dostosowania prowadzącej do osiągnięcia 

średniookresowego celu budżetowego; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  411 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. ubolewa jednak nad faktem, że w 

komunikacie nie porusza się kwestii 

charakteru „szczególnych przypadków” 

pozostających poza kontrolą danego 

państwa członkowskiego, co pozwoliłoby 

mu na czasowe odejście od ścieżki 

dostosowania prowadzącej do osiągnięcia 

średniookresowego celu budżetowego; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  412 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. ubolewa jednak nad faktem, że w 

komunikacie nie porusza się kwestii 

charakteru „szczególnych przypadków” 

skreślony 
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pozostających poza kontrolą danego 

państwa członkowskiego, co pozwoliłoby 

mu na czasowe odejście od ścieżki 

dostosowania prowadzącej do osiągnięcia 

średniookresowego celu budżetowego; 

Or. en 

 

Poprawka  413 

Michael Theurer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. ubolewa jednak nad faktem, że w 

komunikacie nie porusza się kwestii 

charakteru „szczególnych przypadków” 

pozostających poza kontrolą danego 

państwa członkowskiego, co pozwoliłoby 

mu na czasowe odejście od ścieżki 

dostosowania prowadzącej do osiągnięcia 

średniookresowego celu budżetowego; 

13. odnotowuje jednak, że w komunikacie 

nie porusza się kwestii charakteru 

„szczególnych przypadków” pozostających 

poza kontrolą danego państwa 

członkowskiego i wywierających istotny 

wpływ na sytuację finansową rządu; 

zauważa, że kandydat na komisarza w 

swoich odpowiedziach na piśmie do 

Parlamentu stwierdził, że kryzys 

finansowy w latach 2007-2008 jest 

przykładem takiego przypadku; 

Or. en 

 

Poprawka  414 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. ubolewa jednak nad faktem, że w 

komunikacie nie porusza się kwestii 

charakteru „szczególnych przypadków” 

pozostających poza kontrolą danego 

państwa członkowskiego, co pozwoliłoby 

mu na czasowe odejście od ścieżki 

13. popiera fakt, że w komunikacie nie 

porusza się kwestii charakteru 

„szczególnych przypadków” pozostających 

poza kontrolą danego państwa 

członkowskiego, gdyż doprowadziłoby to 

do raczej daremnego wysiłku, 



 

AM\1052384PL.doc 19/173 PE549.458v01-00 

 PL 

dostosowania prowadzącej do osiągnięcia 

średniookresowego celu budżetowego; 
polegającego na zdefiniowaniu wszystkich 

rodzajów hipotetycznych szczególnych 

przypadków, co wiązałoby się z ryzykiem 

pominięcia tego, który faktycznie będzie 

mieć miejsce; 

Or. en 

 

Poprawka  415 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. ubolewa jednak nad faktem, że w 

komunikacie nie porusza się kwestii 

charakteru „szczególnych przypadków” 

pozostających poza kontrolą danego 

państwa członkowskiego, co pozwoliłoby 

mu na czasowe odejście od ścieżki 

dostosowania prowadzącej do osiągnięcia 

średniookresowego celu budżetowego; 

13. ubolewa nad faktem, że w komunikacie 

nie porusza się kwestii charakteru 

„szczególnych przypadków” pozostających 

poza kontrolą danego państwa 

członkowskiego, co pozwoliłoby mu na 

czasowe odejście od ścieżki dostosowania 

prowadzącej do osiągnięcia 

średniookresowego celu budżetowego, 

pozostawiając niedopuszczalny margines 

swobody dla instytucji europejskich i 

torując drogę dla odmiennego 

traktowania podobnych sytuacji; 

Or. en 

 

Poprawka  416 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. ubolewa jednak nad faktem, że w 

komunikacie nie porusza się kwestii 

charakteru „szczególnych przypadków” 

pozostających poza kontrolą danego 

13. odnotowuje jednak fakt, że w 

komunikacie nie porusza się kwestii 

charakteru „szczególnych przypadków” 

pozostających poza kontrolą danego 
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państwa członkowskiego, co pozwoliłoby 

mu na czasowe odejście od ścieżki 

dostosowania prowadzącej do osiągnięcia 

średniookresowego celu budżetowego; 

państwa członkowskiego, przypominając 

ogólną zasadę prawa, zgodnie z którą 

zasady wyłączenia należy stosować w 

sposób zawężający; 

Or. en 

 

Poprawka  417 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. ubolewa jednak nad faktem, że w 

komunikacie nie porusza się kwestii 

charakteru „szczególnych przypadków” 

pozostających poza kontrolą danego 

państwa członkowskiego, co pozwoliłoby 

mu na czasowe odejście od ścieżki 

dostosowania prowadzącej do osiągnięcia 

średniookresowego celu budżetowego; 

13. odnotowuje fakt, że w komunikacie nie 

porusza się kwestii charakteru 

„szczególnych przypadków” pozostających 

poza kontrolą danego państwa 

członkowskiego, co pozwoliłoby mu na 

czasowe odejście od ścieżki dostosowania 

prowadzącej do osiągnięcia 

średniookresowego celu budżetowego; 

Or. en 

 

Poprawka  418 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. podkreśla, że reguła deficytu i reguła 

średniookresowego celu gospodarczego w 

ramach paktu stabilności i wzrostu 

powinny być stosowane łącznie oraz że dla 

państwa członkowskiego, które 

przestrzega reguły średniookresowego 

celu gospodarczego próg deficytu w 

wysokości 3% zapewnia wystarczającą 

elastyczność budżetową podczas 

reagowania na szoki; 
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Or. en 

 

Poprawka  419 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. wzywa Komisję i Radę do stosowania 

zmian wprowadzonych do paktu 

stabilności i wzrostu w ramach 

sześciopaku i dwupaku i działania w 

duchu tych zmian, w szczególności w 

odniesieniu do większej wagi 

przypisywanej regule dotyczącej 

zadłużenia oraz wzmocnionego 

automatyzmu sankcji na skutek 

wprowadzenia głosowania odwróconą 

kwalifikowaną większością głosów w 

procesie decyzyjnym Rady dotyczącym 

sankcji; 

Or. en 

 

Poprawka  420 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13b. wzywa Komisję do uzależnienia 

otrzymania przez państwo członkowskie 

środków w ramach EFIS od historii 

reform budżetowych tego państwa 

członkowskiego, w szczególności biorąc 

pod uwagę historię zgodności z regułami 

budżetowymi określonymi w pakcie 

stabilności i wzrostu oraz historii 

postępów poczynionych w zakresie 

wdrażania reform strukturalnych, zgodnie 
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z oceną Komisji; 

Or. en 

 

Poprawka  421 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Podtytuł 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ściślejsza koordynacja i konwergencja 

gospodarcza: możliwe ulepszenia paktu 

stabilności i wzrostu w ramach przeglądu 

sześciopaku i dwupaku 

Możliwe ulepszenia i przegląd paktu 

stabilności i wzrostu oraz sześciopaku i 

dwupaku 

Or. en 

 

Poprawka  422 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Podtytuł 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ściślejsza koordynacja i konwergencja 

gospodarcza: możliwe ulepszenia paktu 

stabilności i wzrostu w ramach przeglądu 

sześciopaku i dwupaku 

Możliwe ulepszenia paktu stabilności i 

wzrostu 

Or. en 

 

Poprawka  423 

Bernd Lucke, Sander Loones 

 

Projekt rezolucji 

Podtytuł 3 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 Ściślejsza koordynacja i konwergencja 

gospodarcza: możliwe ulepszenia paktu 

stabilności i wzrostu w ramach przeglądu 

sześciopaku i dwupaku 

Możliwe ulepszenia paktu stabilności i 

wzrostu w ramach przeglądu sześciopaku i 

dwupaku 

Or. en 

 

Poprawka  424 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Podtytuł 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ściślejsza koordynacja i konwergencja 

gospodarcza: możliwe ulepszenia paktu 

stabilności i wzrostu w ramach przeglądu 

sześciopaku i dwupaku 

Ściślejsza koordynacja: możliwe 

ulepszenia paktu stabilności i wzrostu w 

ramach przeglądu sześciopaku i dwupaku 

Or. en 

 

Poprawka  425 

Krišjānis Kariņš 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. jest zdania, że w ramach paktu 

stabilności i wzrostu oraz europejskiego 

semestru istnieje większy margines 

swobody i prawa miękkiego; zwraca się do 

Komisji, by wykorzystała tę elastyczność i 

zaproponowała zmiany tam, gdzie jest to 

potrzebne; 

skreślony 

Or. en 
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Poprawka  426 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. jest zdania, że w ramach paktu 

stabilności i wzrostu oraz europejskiego 

semestru istnieje większy margines 

swobody i prawa miękkiego; zwraca się do 

Komisji, by wykorzystała tę elastyczność i 

zaproponowała zmiany tam, gdzie jest to 

potrzebne; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  427 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. jest zdania, że w ramach paktu 

stabilności i wzrostu oraz europejskiego 

semestru istnieje większy margines 

swobody i prawa miękkiego; zwraca się do 

Komisji, by wykorzystała tę elastyczność i 

zaproponowała zmiany tam, gdzie jest to 

potrzebne; 

14. jest zdania, że w zasadach 

ustanowionych w pakcie stabilności i 

wzrostu wyraźnie określono zakres 

elastyczności i wzywa Komisję do 

zapewnienia, by były one wdrażane w 

sposób ścisły i sprawiedliwy; 

Or. en 

 

Poprawka  428 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 
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Projekt rezolucji Poprawka 

14. jest zdania, że w ramach paktu 

stabilności i wzrostu oraz europejskiego 

semestru istnieje większy margines 

swobody i prawa miękkiego; zwraca się 

do Komisji, by wykorzystała tę 

elastyczność i zaproponowała zmiany tam, 

gdzie jest to potrzebne; 

14. jest zdania, że w komunikacie Komisji 

wyjaśniono, gdzie istnieje margines 

swobody na mocy istniejących przepisów; 

z zadowoleniem przyjmuje próbę 

wyjaśnienia tej skomplikowanej dziedziny, 

w szczególności pomagając rządom 

unikać rozbudzania fałszywych oczekiwań 

w zakresie elastyczności podczas 

tworzenia projektów budżetów; podkreśla 

jednak, że zbyt duża swoboda ograniczy 

przewidywalność, przejrzystość i 

skuteczność ram zarządzania 

gospodarczego; 

Or. en 

 

Poprawka  429 

Michael Theurer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. jest zdania, że w ramach paktu 

stabilności i wzrostu oraz europejskiego 

semestru istnieje większy margines 

swobody i prawa miękkiego; zwraca się do 

Komisji, by wykorzystała tę elastyczność i 

zaproponowała zmiany tam, gdzie jest to 

potrzebne; 

14. jest zdania, że w zasadach 

ustanowionych w pakcie stabilności i 

wzrostu wyraźnie określono zakres 

elastyczności i wzywa Komisję do 

zapewnienia, by były one wdrażane w 

sposób ścisły; 

Or. en 

 

Poprawka  430 

Siegfried Mureșan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 
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Projekt rezolucji Poprawka 

14. jest zdania, że w ramach paktu 

stabilności i wzrostu oraz europejskiego 

semestru istnieje większy margines 

swobody i prawa miękkiego; zwraca się do 

Komisji, by wykorzystała tę elastyczność i 

zaproponowała zmiany tam, gdzie jest to 

potrzebne; 

14. jest zdania, że w ramach paktu 

stabilności i wzrostu oraz europejskiego 

semestru istnieje ograniczony margines 

swobody i prawa miękkiego; oczekuje od 

Komisji, że będzie egzekwowała istniejącą 

już elastyczność zgodnie z komunikatem 

Komisji z dnia 13 stycznia 2015 r. 

zatytułowanym „Najlepsze wykorzystanie 

elastyczności w ramach obowiązujących 

zasad paktu na rzecz stabilności i 

wzrostu” (COM(2015)0012); 

Or. en 

 

Poprawka  431 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. jest zdania, że w ramach paktu 

stabilności i wzrostu oraz europejskiego 

semestru istnieje większy margines 

swobody i prawa miękkiego; zwraca się do 

Komisji, by wykorzystała tę elastyczność i 

zaproponowała zmiany tam, gdzie jest to 

potrzebne; 

14. jest zdania, że w ramach paktu 

stabilności i wzrostu oraz europejskiego 

semestru już teraz istnieje wystarczający 

margines swobody; zwraca się do Komisji, 

aby w żadnym przypadku nie osłabiała 

tych możliwości poprzez zmiany prawne; 

Or. de 

 

Poprawka  432 

Alain Cadec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. jest zdania, że w ramach paktu 14. jest zdania, że na każdym państwie 
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stabilności i wzrostu oraz europejskiego 

semestru istnieje większy margines 

swobody i prawa miękkiego; zwraca się do 

Komisji, by wykorzystała tę elastyczność i 

zaproponowała zmiany tam, gdzie jest to 

potrzebne; 

członkowskim spoczywa odpowiedzialność 

za przestrzeganie paktu stabilności i 

wzrostu, zwraca uwagę na fakt, że pakt 

stabilności i wzrostu został wypracowany 

w drodze konsensusu między państwami 

członkowskimi UE; zwraca się więc do 

Komisji, by wykorzystała elastyczność 

przewidzianą w ramach istniejących 

zasad; 

Or. fr 

 

Poprawka  433 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. jest zdania, że w ramach paktu 

stabilności i wzrostu oraz europejskiego 

semestru istnieje większy margines 

swobody i prawa miękkiego; zwraca się do 

Komisji, by wykorzystała tę elastyczność i 

zaproponowała zmiany tam, gdzie jest to 

potrzebne; 

14. jest zdania, że w ramach paktu 

stabilności i wzrostu oraz europejskiego 

semestru istnieje niewystarczający 

margines swobody i prawa miękkiego; 

zwraca się do Komisji, by zaproponowała 

Parlamentowi i Radzie wszystkie 

konieczne zmiany, aby wyprowadzić UE z 

kryzysu poprzez pobudzanie wzrostu, który 

jest zrównoważony z punktu widzenia 

gospodarczego, społecznego i 

ekologicznego, w oparciu o rozważania i 

zalecenia określone w niniejszym 

sprawozdaniu; 

Or. en 

 

Poprawka  434 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 
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Projekt rezolucji Poprawka 

14. jest zdania, że w ramach paktu 

stabilności i wzrostu oraz europejskiego 

semestru istnieje większy margines 

swobody i prawa miękkiego; zwraca się do 

Komisji, by wykorzystała tę elastyczność i 

zaproponowała zmiany tam, gdzie jest to 

potrzebne; 

14. jest zdania, że w ramach paktu 

stabilności i wzrostu oraz europejskiego 

semestru margines swobody i prawa 

miękkiego należy ograniczyć, tak, aby 

osiągnąć konsolidację budżetową; zwraca 

się do Komisji, by ograniczyła stopień 

elastyczności w ramach obowiązującego 

zestawu przepisów; 

Or. en 

 

Poprawka  435 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. jest zdania, że w ramach paktu 

stabilności i wzrostu oraz europejskiego 

semestru istnieje większy margines 

swobody i prawa miękkiego; zwraca się do 

Komisji, by wykorzystała tę elastyczność i 

zaproponowała zmiany tam, gdzie jest to 

potrzebne; 

14. jest zdania, że w ramach paktu 

stabilności i wzrostu oraz europejskiego 

semestru nie ma żadnego marginesu 

swobody i prawa miękkiego; podkreśla, że 

wyniki gospodarcze strefy euro jako 

całości, w szczególności w gospodarkach 

peryferyjnych, wskazują na pilną 

konieczność przyjęcia nowego i 

elastycznego podejścia; zwraca się do 

Komisji, by zaproponowała zmiany, które 

umożliwiają osiąganie zrównoważenia 

gospodarczego, społecznego i 

środowiskowego; 

Or. en 

 

Poprawka  436 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 
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Projekt rezolucji Poprawka 

14. jest zdania, że w ramach paktu 

stabilności i wzrostu oraz europejskiego 

semestru istnieje większy margines 

swobody i prawa miękkiego; zwraca się do 

Komisji, by wykorzystała tę elastyczność i 

zaproponowała zmiany tam, gdzie jest to 

potrzebne; 

14. jest zdania, że w ramach paktu 

stabilności i wzrostu oraz europejskiego 

semestru istnieje większy margines 

swobody i prawa miękkiego; zwraca się do 

Komisji, by wykorzystała tę elastyczność i 

zaproponowała dodatkowe zasady 

wykładni; 

Or. en 

 

Poprawka  437 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. jest zdania, że w ramach paktu 

stabilności i wzrostu oraz europejskiego 

semestru istnieje większy margines 

swobody i prawa miękkiego; zwraca się do 

Komisji, by wykorzystała tę elastyczność i 

zaproponowała zmiany tam, gdzie jest to 

potrzebne; 

14. jest zdania, że w ramach paktu 

stabilności i wzrostu oraz europejskiego 

semestru istnieje większy margines 

swobody; zwraca się do Komisji, by 

wykorzystała tę elastyczność i usprawniła 

oraz wzmocniła proces europejskiego 

semestru; 

Or. en 

 

Poprawka  438 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. podkreśla, że kalendarz na przyjęcie 

opinii Komisji w sprawie projektów 

planów budżetowych w ramach 

zastosowania dwupaku „rozporządzenia 

w sprawie wspólnych przepisów 
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dotyczących monitorowania i oceny 

projektów planów budżetowych oraz 

zapewnienia korekty nadmiernego 

deficytu w państwach członkowskich 

należących do strefy euro” uniemożliwia 

uwzględnienie pierwszych, tegorocznych 

danych budżetowych podanych przez 

Eurostat; 

Or. en 

 

Poprawka  439 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. zwraca w tym względzie uwagę na 

potencjalną sprzeczność pomiędzy celem 

paktu stabilności i wzrostu, jakim jest 

osiągnięcie nadwyżek budżetowych w 

okresie dobrej koniunktury, a bardzo 

szerokim zastosowaniem zasady 

elastyczności, jakie przewiduje się 

obecnie; obawia się, że jeżeli ta 

elastyczność zawsze stosowana będzie w 

pełni, doprowadzi do ugruntowania 

podejścia niektórych rządów 

ukierunkowanego na tworzenie deficytu; 

nalega, aby Komisja wyjaśniła, w jaki 

sposób zamierza upewniać się, że deficyty 

i nadwyżki równoważone są w czasie, 

zgodnie z wymogami określonymi w 

pakcie;  

Or. en 

 

Poprawka  440 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 14b. głęboko ubolewa nad tym, że w 

komunikacie Komisji w sprawie 

elastyczności brak jest wyraźnego 

wskazania, czy rozmaite metody 

zastosowania elastycznego podejścia 

wykluczają się wzajemnie, czy też można 

je stosować w sposób łączny; nalega, by 

Komisja wyjaśniła tę kwestię; 

Or. en 

 

Poprawka  441 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14c. rozumie, że Rada przyjęła do 

wiadomości komunikat Komisji w sprawie 

elastyczności i podkreśliła konieczność 

utrzymania wiarygodności i skuteczności 

wdrażania pakietu stabilności i wzrostu; 

Or. en 

 

Poprawka  442 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14d. przypomina, że w 2003 r. dwa duże 

państwa uniknęły zastosowania wobec 

nich procedury nadmiernego deficytu; 

zwraca uwagę na fakt, że kilka 

niewielkich państw nie miało możliwości 

skorzystania z tak łagodnego traktowania 
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i zmuszonych było zrealizować bolesne 

programy dostosowań; wzywa Komisję i 

Radę, aby oceniała małe i duże państwa w 

taki sam sposób; wyraża głęboką nadzieję, 

że w rzeczywistości nie istnieje zasada 

„zbyt duże państwo, aby je winić“; 

Or. en 

 

Poprawka  443 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. jest zdania, że europejskie zasady 

budżetowe należy określać w oparciu o 

istniejące, uwspólnotowione ramy 

zarządzania gospodarczego; wzywa zatem 

do zastąpienia istniejących umów 

międzyrządowych, takich jak pakt 

fiskalny, które osłabiają demokratyczną 

kontrolę istniejących reguł; 

Or. en 

 

Poprawka  444 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14b. podkreśla jednak, że przegląd ram 

prawnych stanowiłby najbardziej 

odpowiedni instrument polityki na rzecz 

uzyskania prawdziwie antycyklicznego 

podejścia, wymagającego szybszej 

konsolidacji w dobrych okresach i 



 

AM\1052384PL.doc 33/173 PE549.458v01-00 

 PL 

większych możliwości manewru w 

okresach niekorzystnej luki produktowej, 

w szczególności w sytuacji gdy rozwój 

gospodarczy znajduje się na poziomie 

zerowym lub w dolnej granicy; 

Or. en 

 

Poprawka  445 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14c. wskazuje, że tego rodzaju przegląd 

mógłby obejmować, między innymi, 

zastosowanie podejścia opartego na 

kwalifikowalności inwestycji poprzez 

zastosowanie metod budżetowania 

kapitałowego, takich jak metoda 

zamortyzowanego kosztu dla księgowania 

określonych kategorii wysokiej jakości 

inwestycji publicznych, generujących duże 

i wymierne korzyści społeczne i 

środowiskowe w okresach, w których 

stopa bezrobocia i produkcja globalna 

znajdują się na poziomie poniżej 

potencjału; 

Or. en 

 

Poprawka  446 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14d. wskazuje, że tego rodzaju metoda 
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doprowadziłaby do zastosowania 

inteligentnego, antycyklicznego podejścia 

poprzez rozłożenie kosztu nakładów 

inwestycyjnych ukierunkowanych na 

bardziej zrównoważoną gospodarkę, 

poczynionych w okresach gorszej 

koniunktury gospodarczej w całym cyklu 

życia nakładów inwestycyjnych, gdyż jest 

to powszechna praktyka w rachunkowości 

sektora prywatnego; 

Or. en 

 

Poprawka  447 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa Komisję i Radę do lepszego 

sformułowania ram budżetowych i 

makroekonomicznych, w szczególności w 

części naprawczej paktu stabilności i 

wzrostu, aby umożliwić wcześniejszą 

dyskusję wśród zainteresowanych stron, 

biorąc pod uwagę konieczność 

zwiększenia konwergencji między 

państwami członkowskimi ze strefy euro 

oraz rolę parlamentów narodowych i 

partnerów społecznych w opracowywaniu 

i wdrażaniu reform strukturalnych; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  448 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 
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Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa Komisję i Radę do lepszego 

sformułowania ram budżetowych i 

makroekonomicznych, w szczególności w 
części naprawczej paktu stabilności i 

wzrostu, aby umożliwić wcześniejszą 

dyskusję wśród zainteresowanych stron, 

biorąc pod uwagę konieczność 

zwiększenia konwergencji między 

państwami członkowskimi ze strefy euro 

oraz rolę parlamentów narodowych i 

partnerów społecznych w opracowywaniu 

i wdrażaniu reform strukturalnych; 

15. wzywa Komisję i Radę do podjęcia 

dalszych kroków w celu zapewnienia, aby 

państwa członkowskie w ramach części 

naprawczej paktu stabilności i wzrostu 

wypełniały swoje zobowiązania, 

wynikające z istniejących zasad 

budżetowych; 

Or. en 

 

Poprawka  449 

Alain Cadec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa Komisję i Radę do lepszego 

sformułowania ram budżetowych i 

makroekonomicznych, w szczególności w 

części naprawczej paktu stabilności i 

wzrostu, aby umożliwić wcześniejszą 

dyskusję wśród zainteresowanych stron, 

biorąc pod uwagę konieczność 
zwiększenia konwergencji między 

państwami członkowskimi ze strefy euro 

oraz rolę parlamentów narodowych i 

partnerów społecznych w opracowywaniu 

i wdrażaniu reform strukturalnych; 

15. wzywa Komisję i Radę do 

uwzględnienia konieczności zwiększenia 

konwergencji między państwami 

członkowskimi ze strefy euro; 

Or. fr 

 

Poprawka  450 

Marco Valli, Marco Zanni 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa Komisję i Radę do lepszego 

sformułowania ram budżetowych i 

makroekonomicznych, w szczególności w 

części naprawczej paktu stabilności i 

wzrostu, aby umożliwić wcześniejszą 

dyskusję wśród zainteresowanych stron, 

biorąc pod uwagę konieczność zwiększenia 

konwergencji między państwami 

członkowskimi ze strefy euro oraz rolę 

parlamentów narodowych i partnerów 

społecznych w opracowywaniu i 

wdrażaniu reform strukturalnych; 

15. wzywa Komisję i Radę do radykalnego 

przemyślenia ram budżetowych i 

makroekonomicznych, aby umożliwić 

wcześniejszą dyskusję wśród 

zainteresowanych stron, biorąc pod uwagę 

druzgocące, niezamierzone skutki 

wymuszonej i przyspieszonej konwergencji 

między państwami członkowskimi ze 

strefy euro, konieczność umożliwienia 

działania mechanizmów 

samokorygujących w celu zniwelowania 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
oraz rolę parlamentów narodowych i 

partnerów społecznych w opracowywaniu i 

wdrażaniu reform strukturalnych; 

Or. en 

 

Poprawka  451 

Hugues Bayet 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa Komisję i Radę do lepszego 

sformułowania ram budżetowych i 

makroekonomicznych, w szczególności w 

części naprawczej paktu stabilności i 

wzrostu, aby umożliwić wcześniejszą 

dyskusję wśród zainteresowanych stron, 

biorąc pod uwagę konieczność zwiększenia 

konwergencji między państwami 

członkowskimi ze strefy euro oraz rolę 

parlamentów narodowych i partnerów 

społecznych w opracowywaniu i 

wdrażaniu reform strukturalnych; 

15. wzywa Komisję i Radę do lepszego 

sformułowania ram budżetowych i 

makroekonomicznych, w szczególności w 

części naprawczej paktu stabilności i 

wzrostu, aby umożliwić wcześniejszą 

dyskusję wśród zainteresowanych stron, 

biorąc pod uwagę konieczność zwiększenia 

konwergencji między państwami 

członkowskimi ze strefy euro oraz rolę 

parlamentów narodowych, partnerów 

społecznych oraz – w zależności od 

podziału kompetencji w łonie państw 

członkowskich – regionów i miast w 

opracowywaniu i wdrażaniu reform 

strukturalnych; 
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Or. fr 

 

Poprawka  452 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa Komisję i Radę do lepszego 

sformułowania ram budżetowych i 

makroekonomicznych, w szczególności w 

części naprawczej paktu stabilności i 

wzrostu, aby umożliwić wcześniejszą 

dyskusję wśród zainteresowanych stron, 

biorąc pod uwagę konieczność zwiększenia 

konwergencji między państwami 

członkowskimi ze strefy euro oraz rolę 

parlamentów narodowych i partnerów 

społecznych w opracowywaniu i 

wdrażaniu reform strukturalnych; 

15. wzywa Komisję i Radę do lepszego 

sformułowania ram budżetowych i 

makroekonomicznych, w szczególności w 

części naprawczej paktu stabilności i 

wzrostu, aby umożliwić wcześniejszą i 

bardziej spójną dyskusję wśród 

zainteresowanych stron, biorąc pod uwagę 

konieczność zwiększenia konwergencji 

między państwami członkowskimi ze 

strefy euro oraz rolę parlamentów 

narodowych i partnerów społecznych w 

opracowywaniu i wdrażaniu reform 

strukturalnych; 

Or. en 

 

Poprawka  453 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa Komisję i Radę do lepszego 

sformułowania ram budżetowych i 

makroekonomicznych, w szczególności w 

części naprawczej paktu stabilności i 

wzrostu, aby umożliwić wcześniejszą 

dyskusję wśród zainteresowanych stron, 

biorąc pod uwagę konieczność 

zwiększenia konwergencji między 

państwami członkowskimi ze strefy euro 

oraz rolę parlamentów narodowych i 

15. wzywa Komisję i Radę do lepszego 

sformułowania ram budżetowych i 

makroekonomicznych, w szczególności w 

części naprawczej paktu stabilności i 

wzrostu, aby umożliwić wcześniejszą 

dyskusję wśród zainteresowanych stron i 

partnerów społecznych oraz debatę w 

ramach parlamentów narodowych 

dotyczącą opracowywania i wdrażania 
reform strukturalnych; 
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partnerów społecznych w opracowywaniu 

i wdrażaniu reform strukturalnych; 

Or. en 

 

Poprawka  454 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa Komisję i Radę do lepszego 

sformułowania ram budżetowych i 

makroekonomicznych, w szczególności w 

części naprawczej paktu stabilności i 

wzrostu, aby umożliwić wcześniejszą 

dyskusję wśród zainteresowanych stron, 

biorąc pod uwagę konieczność zwiększenia 

konwergencji między państwami 

członkowskimi ze strefy euro oraz rolę 

parlamentów narodowych i partnerów 

społecznych w opracowywaniu i 

wdrażaniu reform strukturalnych; 

15. wzywa Komisję i Radę do 

umożliwienia wcześniejszej dyskusji wśród 

zainteresowanych stron, biorąc pod uwagę 

konieczność zwiększenia konwergencji 

między państwami członkowskimi ze 

strefy euro oraz rolę parlamentów 

narodowych i partnerów społecznych w 

opracowywaniu i wdrażaniu reform 

strukturalnych; 

Or. en 

 

Poprawka  455 

Jonás Fernández 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa Komisję i Radę do lepszego 

sformułowania ram budżetowych i 

makroekonomicznych, w szczególności w 

części naprawczej paktu stabilności i 

wzrostu, aby umożliwić wcześniejszą 

dyskusję wśród zainteresowanych stron, 

biorąc pod uwagę konieczność zwiększenia 

konwergencji między państwami 

15. wzywa Komisję i Radę do lepszego 

sformułowania ram budżetowych i 

makroekonomicznych, w szczególności w 

części naprawczej paktu stabilności i 

wzrostu, aby umożliwić wcześniejszą 

dyskusję wśród zainteresowanych stron, 

biorąc pod uwagę konieczność zwiększenia 

konwergencji między państwami 
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członkowskimi ze strefy euro oraz rolę 

parlamentów narodowych i partnerów 

społecznych w opracowywaniu i 

wdrażaniu reform strukturalnych; 

członkowskimi ze strefy euro oraz rolę 

Parlamentu Europejskiego, parlamentów 

narodowych i partnerów społecznych w 

opracowywaniu i wdrażaniu 

sprawiedliwych reform strukturalnych; 

Or. es 

 

Poprawka  456 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa Komisję i Radę do lepszego 

sformułowania ram budżetowych i 

makroekonomicznych, w szczególności w 

części naprawczej paktu stabilności i 

wzrostu, aby umożliwić wcześniejszą 

dyskusję wśród zainteresowanych stron, 

biorąc pod uwagę konieczność zwiększenia 

konwergencji między państwami 

członkowskimi ze strefy euro oraz rolę 

parlamentów narodowych i partnerów 

społecznych w opracowywaniu i 

wdrażaniu reform strukturalnych; 

15. wzywa Komisję i Radę do lepszego 

sformułowania ram budżetowych i 

makroekonomicznych, w szczególności w 

części naprawczej paktu stabilności i 

wzrostu, aby umożliwić wcześniejszą 

dyskusję wśród zainteresowanych stron, 

biorąc pod uwagę konieczność zwiększenia 

konwergencji między państwami 

członkowskimi ze strefy euro oraz rolę 

parlamentów narodowych i partnerów 

społecznych w opracowywaniu i 

wdrażaniu trwałych i zrównoważonych 

społecznie reform; 

Or. en 

 

Poprawka  457 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa Komisję i Radę do lepszego 

sformułowania ram budżetowych i 

makroekonomicznych, w szczególności w 

15. wzywa Komisję i Radę do lepszego 

sformułowania ram budżetowych i 

makroekonomicznych, aby umożliwić 
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części naprawczej paktu stabilności i 

wzrostu, aby umożliwić wcześniejszą 

dyskusję wśród zainteresowanych stron, 

biorąc pod uwagę konieczność zwiększenia 

konwergencji między państwami 

członkowskimi ze strefy euro oraz rolę 

parlamentów narodowych i partnerów 

społecznych w opracowywaniu i 

wdrażaniu reform strukturalnych; 

wcześniejszą dyskusję wśród 

zainteresowanych stron, biorąc pod uwagę 

konieczność zwiększenia konwergencji 

między państwami członkowskimi ze 

strefy euro oraz rolę parlamentów 

narodowych i partnerów społecznych w 

przyjmowaniu odpowiedzialności za 

reformy strukturalne; 

Or. en 

 

Poprawka  458 

Paul Tang 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa Komisję i Radę do lepszego 

sformułowania ram budżetowych i 

makroekonomicznych, w szczególności w 

części naprawczej paktu stabilności i 

wzrostu, aby umożliwić wcześniejszą 

dyskusję wśród zainteresowanych stron, 

biorąc pod uwagę konieczność zwiększenia 

konwergencji między państwami 

członkowskimi ze strefy euro oraz rolę 

parlamentów narodowych i partnerów 

społecznych w opracowywaniu i 

wdrażaniu reform strukturalnych; 

15. wzywa Komisję i Radę do lepszego 

sformułowania ram budżetowych i 

makroekonomicznych oraz interesów 

europejskich, którym one służą, w 

szczególności w części naprawczej paktu 

stabilności i wzrostu, aby umożliwić 

wcześniejszą dyskusję wśród 

zainteresowanych stron, biorąc pod uwagę 

konieczność zwiększenia konwergencji 

między państwami członkowskimi ze 

strefy euro oraz rolę parlamentów 

narodowych i partnerów społecznych w 

opracowywaniu i wdrażaniu reform 

strukturalnych; 

Or. en 

 

Poprawka  459 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 
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Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa Komisję i Radę do lepszego 

sformułowania ram budżetowych i 

makroekonomicznych, w szczególności w 

części naprawczej paktu stabilności i 

wzrostu, aby umożliwić wcześniejszą 

dyskusję wśród zainteresowanych stron, 

biorąc pod uwagę konieczność zwiększenia 

konwergencji między państwami 

członkowskimi ze strefy euro oraz rolę 

parlamentów narodowych i partnerów 

społecznych w opracowywaniu i 

wdrażaniu reform strukturalnych; 

15. wzywa Komisję i Radę do lepszego 

sformułowania ram budżetowych i 

makroekonomicznych, w szczególności w 

części naprawczej paktu stabilności i 

wzrostu, aby umożliwić wcześniejszą 

dyskusję wśród zainteresowanych stron, 

biorąc pod uwagę konieczność zwiększenia 

konwergencji między państwami 

członkowskimi ze strefy euro oraz rolę 

parlamentów narodowych w 

opracowywaniu i wdrażaniu reform 

strukturalnych; 

Or. en 

 

Poprawka  460 

Ivana Maletić 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15a. wzywa do przyjęcia przez parlamenty 

narodowe bardziej aktywnej roli w 

tworzeniu krajowych programów reform i 

programów konwergencji, jak również we 

wdrażaniu zaleceń dla poszczególnych 

krajów;  

Or. en 

 

Poprawka  461 

Alfred Sant 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15a. podkreśla, że ramy budżetowe i 
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makroekonomiczne powinny być także 

opracowywane na szczeblu regionalnym, 

gdyż zróżnicowanie gospodarcze pogłębiło 

się nie tylko pomiędzy państwami 

członkowskimi, ale także w ramach 

poszczególnych państw; że aby tego 

dokonać należy udostępnić wyczerpujące 

dane regionalne pozostające w stosunku 

1:1 z danymi krajowymi i odpowiadające 

im; oraz że dyskusja na temat istniejących 

i pojawiających się rozbieżności powinna 

stanowić podstawowy punkt przeglądu 

sześciopaku i dwupaku; 

Or. en 

 

Poprawka  462 

Alfred Sant 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15b. jest zdania, że więcej uwagi należy 

poświęcić na to, w jaki sposób definiuje, 

monitoruje i mierzy się konwergencję lub 

rozbieżności między państwami 

członkowskimi i między regionami w 

strefie euro, zarówno w ujęciu 

gospodarczym, jak i społecznym; że należy 

opracować i opublikować zasady 

aktualizacji takich informacji; przy czym 

wyniki odnotowane na podstawie tak 

ustalonych kryteriów powinny być 

regularnie publikowane w ramach 

procesu semestru europejskiego; 

Or. en 

 

Poprawka  463 

Markus Ferber 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. podkreśla, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i zalecenia dla strefy euro 

muszą być lepiej zaprojektowane i lepiej 

wykorzystane w celu umożliwienia 

globalnej dyskusji o gospodarce w 

szczególności w odniesieniu do 

konwergencji w strefie euro; proponuje, 

aby zalecenia dla poszczególnych krajów 

były określone w oparciu o zapewnienie 

lepszej równowagi między roczną analizą 

wzrostu gospodarczego a procedurą 

dotyczącą zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej, i sugeruje, że 

zalecenia dla strefy euro powinny być 

obowiązkowe po przeprowadzeniu 

odpowiedniej debaty z Parlamentem 

Europejskim, oraz że powinny być 

oferowane zachęty w taki sposób, aby 

zachęcać do ich wdrażania; domaga się, 

aby zalecenia wydane w ramach 

procedury nadmiernego deficytu zalecenia 

były połączone z zaleceniami dla 

poszczególnych krajów; 

16. podkreśla, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i zalecenia dla strefy euro 

muszą być lepiej zaprojektowane i lepiej 

wykorzystane w celu umożliwienia 

efektywnej dyskusji o gospodarce; 

Or. de 

 

Poprawka  464 

Alain Cadec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. podkreśla, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i zalecenia dla strefy euro 

muszą być lepiej zaprojektowane i lepiej 

wykorzystane w celu umożliwienia 
globalnej dyskusji o gospodarce w 

szczególności w odniesieniu do 

konwergencji w strefie euro; proponuje, 

16. podkreśla znaczenie globalnej dyskusji 

o gospodarce, w szczególności w 

odniesieniu do konwergencji w strefie 

euro; 
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aby zalecenia dla poszczególnych krajów 

były określone w oparciu o zapewnienie 

lepszej równowagi między roczną analizą 

wzrostu gospodarczego a procedurą 

dotyczącą zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej, i sugeruje, że 

zalecenia dla strefy euro powinny być 

obowiązkowe po przeprowadzeniu 

odpowiedniej debaty z Parlamentem 

Europejskim, oraz że powinny być 

oferowane zachęty w taki sposób, aby 

zachęcać do ich wdrażania; domaga się, 

aby zalecenia wydane w ramach 

procedury nadmiernego deficytu zalecenia 

były połączone z zaleceniami dla 

poszczególnych krajów; 

Or. fr 

 

Poprawka  465 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. podkreśla, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i zalecenia dla strefy euro 

muszą być lepiej zaprojektowane i lepiej 

wykorzystane w celu umożliwienia 

globalnej dyskusji o gospodarce w 

szczególności w odniesieniu do 

konwergencji w strefie euro; proponuje, 

aby zalecenia dla poszczególnych krajów 

były określone w oparciu o zapewnienie 

lepszej równowagi między roczną analizą 

wzrostu gospodarczego a procedurą 

dotyczącą zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej, i sugeruje, że 

zalecenia dla strefy euro powinny być 

obowiązkowe po przeprowadzeniu 

odpowiedniej debaty z Parlamentem 

Europejskim, oraz że powinny być 

oferowane zachęty w taki sposób, aby 

zachęcać do ich wdrażania; domaga się, 

16. podkreśla, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i zalecenia dla strefy euro 

muszą być lepiej zaprojektowane; 

proponuje, aby zalecenia dla 

poszczególnych krajów odgrywały 

kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji 

w sprawie alokacji środków w ramach 

EFIS; domaga się, aby zalecenia wydane 

w ramach procedury nadmiernego deficytu 

były połączone z zaleceniami dla 

poszczególnych krajów; 
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aby zalecenia wydane w ramach procedury 

nadmiernego deficytu zalecenia były 

połączone z zaleceniami dla 

poszczególnych krajów; 

Or. en 

 

Poprawka  466 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. podkreśla, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i zalecenia dla strefy euro 

muszą być lepiej zaprojektowane i lepiej 

wykorzystane w celu umożliwienia 

globalnej dyskusji o gospodarce w 

szczególności w odniesieniu do 

konwergencji w strefie euro; proponuje, 

aby zalecenia dla poszczególnych krajów 

były określone w oparciu o zapewnienie 

lepszej równowagi między roczną analizą 

wzrostu gospodarczego a procedurą 

dotyczącą zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej, i sugeruje, że 

zalecenia dla strefy euro powinny być 

obowiązkowe po przeprowadzeniu 

odpowiedniej debaty z Parlamentem 

Europejskim, oraz że powinny być 

oferowane zachęty w taki sposób, aby 

zachęcać do ich wdrażania; domaga się, 

aby zalecenia wydane w ramach 

procedury nadmiernego deficytu zalecenia 

były połączone z zaleceniami dla 

poszczególnych krajów; 

16. proponuje, aby zalecenia dla 

poszczególnych krajów były określone w 

oparciu o zapewnienie lepszej równowagi 

między roczną analizą wzrostu 

gospodarczego a procedurą dotyczącą 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

Or. en 

 

Poprawka  467 

Pervenche Berès 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. podkreśla, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i zalecenia dla strefy euro 

muszą być lepiej zaprojektowane i lepiej 

wykorzystane w celu umożliwienia 

globalnej dyskusji o gospodarce w 

szczególności w odniesieniu do 

konwergencji w strefie euro; proponuje, 

aby zalecenia dla poszczególnych krajów 

były określone w oparciu o zapewnienie 

lepszej równowagi między roczną analizą 

wzrostu gospodarczego a procedurą 

dotyczącą zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej, i sugeruje, że 

zalecenia dla strefy euro powinny być 

obowiązkowe po przeprowadzeniu 

odpowiedniej debaty z Parlamentem 

Europejskim, oraz że powinny być 

oferowane zachęty w taki sposób, aby 

zachęcać do ich wdrażania; domaga się, 

aby zalecenia wydane w ramach 

procedury nadmiernego deficytu zalecenia 

były połączone z zaleceniami dla 

poszczególnych krajów; 

16. podkreśla, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i ogólna ocena sytuacji 

budżetowej i perspektyw dla strefy euro w 

ujęciu całościowym przewidzianych w 

R473/2013 (art. 7 ust. 4) muszą być lepiej 

zaprojektowane i lepiej wykorzystane w 

celu umożliwienia globalnej dyskusji o 

gospodarce w szczególności w odniesieniu 

do konwergencji w strefie euro; sugeruje, 

że ogólna ocena strefy euro powinna być 

obowiązkowa po przeprowadzeniu 

odpowiedniej debaty z Parlamentem 

Europejskim i wydana w celu przyjęcia jej 

założeń podczas wiosennego posiedzenia 

Rady Europejskiej, oraz że powinny być 

oferowane zachęty w taki sposób, aby 

zachęcać do ich wdrażania; 

Or. en 

 

Poprawka  468 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. podkreśla, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i zalecenia dla strefy euro 

muszą być lepiej zaprojektowane i lepiej 

wykorzystane w celu umożliwienia 

globalnej dyskusji o gospodarce w 

szczególności w odniesieniu do 

konwergencji w strefie euro; proponuje, 

16. podkreśla, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i zalecenia dla strefy euro 

muszą być lepiej zaprojektowane i lepiej 

wykorzystane w celu umożliwienia 

globalnej dyskusji o gospodarce w 

szczególności w odniesieniu do problemów 

rosnącego bezrobocia i ubóstwa w strefie 
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aby zalecenia dla poszczególnych krajów 

były określone w oparciu o zapewnienie 

lepszej równowagi między roczną analizą 

wzrostu gospodarczego a procedurą 

dotyczącą zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej, i sugeruje, że 

zalecenia dla strefy euro powinny być 

obowiązkowe po przeprowadzeniu 

odpowiedniej debaty z Parlamentem 

Europejskim, oraz że powinny być 

oferowane zachęty w taki sposób, aby 

zachęcać do ich wdrażania; domaga się, 

aby zalecenia wydane w ramach procedury 

nadmiernego deficytu były połączone z 

zaleceniami dla poszczególnych krajów; 

euro; proponuje, aby zalecenia dla 

poszczególnych krajów były określone w 

oparciu o zapewnienie lepszej równowagi 

między roczną analizą wzrostu 

gospodarczego a procedurą dotyczącą 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej, 

i sugeruje, że zalecenia dla strefy euro 

powinny następować po przeprowadzeniu 

odpowiedniej debaty z Parlamentem 

Europejskim, domaga się, aby sankcje 

przewidziane w ramach części 

prewencyjnej, w ramach procedury 

nadmiernego deficytu lub procedury 

dotyczącej zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej nie były nakładane 

na kraje doświadczające napięć 

gospodarczych; 

Or. en 

 

Poprawka  469 

Elisa Ferreira 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. podkreśla, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i zalecenia dla strefy euro 

muszą być lepiej zaprojektowane i lepiej 

wykorzystane w celu umożliwienia 

globalnej dyskusji o gospodarce w 

szczególności w odniesieniu do 

konwergencji w strefie euro; proponuje, 

aby zalecenia dla poszczególnych krajów 

były określone w oparciu o zapewnienie 

lepszej równowagi między roczną analizą 

wzrostu gospodarczego a procedurą 

dotyczącą zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej, i sugeruje, że 

zalecenia dla strefy euro powinny być 

obowiązkowe po przeprowadzeniu 

odpowiedniej debaty z Parlamentem 

Europejskim, oraz że powinny być 

oferowane zachęty w taki sposób, aby 

16. podkreśla, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i zalecenia dla strefy euro 

muszą być lepiej zaprojektowane i lepiej 

wykorzystane w celu umożliwienia 

globalnej dyskusji o gospodarce w 

szczególności w odniesieniu do 

konwergencji w strefie euro; proponuje, 

aby zalecenia dla poszczególnych krajów 

były określone w oparciu o zapewnienie 

lepszej równowagi między roczną analizą 

wzrostu gospodarczego a procedurą 

dotyczącą zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej, i sugeruje, że jakość 

zaleceń dla strefy euro powinna być 

sprawdzana pod względem rezultatów i 

podlegać odpowiednim negocjacjom z 

państwami członkowskimi; konieczna jest 

odpowiednia debata z Parlamentem 
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zachęcać do ich wdrażania; domaga się, 

aby zalecenia wydane w ramach procedury 

nadmiernego deficytu były połączone z 

zaleceniami dla poszczególnych krajów; 

Europejskim; domaga się, aby zalecenia 

wydane w ramach procedury nadmiernego 

deficytu były połączone z zaleceniami dla 

poszczególnych krajów; 

Or. en 

 

Poprawka  470 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Matt Carthy, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. podkreśla, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i zalecenia dla strefy euro 

muszą być lepiej zaprojektowane i lepiej 

wykorzystane w celu umożliwienia 

globalnej dyskusji o gospodarce w 

szczególności w odniesieniu do 

konwergencji w strefie euro; proponuje, 

aby zalecenia dla poszczególnych krajów 

były określone w oparciu o zapewnienie 

lepszej równowagi między roczną analizą 

wzrostu gospodarczego a procedurą 

dotyczącą zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej, i sugeruje, że 

zalecenia dla strefy euro powinny być 

obowiązkowe po przeprowadzeniu 

odpowiedniej debaty z Parlamentem 

Europejskim, oraz że powinny być 

oferowane zachęty w taki sposób, aby 

zachęcać do ich wdrażania; domaga się, 

aby zalecenia wydane w ramach 

procedury nadmiernego deficytu były 

połączone z zaleceniami dla 

poszczególnych krajów; 

16. podkreśla, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i zalecenia dla strefy euro 

muszą być lepiej zaprojektowane i lepiej 

wykorzystane w celu umożliwienia 

globalnej dyskusji o gospodarce w 

szczególności w odniesieniu do wad 

strukturalnych i nierówności w strefie 

euro oraz wzrostu bezrobocia i 

wykluczenia społecznego; proponuje, aby 

zalecenia dla poszczególnych krajów były 

określone w oparciu o zapewnienie lepszej 

równowagi między roczną analizą wzrostu 

gospodarczego a procedurą dotyczącą 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej, 

i sugeruje, że zalecenia dla strefy euro 

powinny być nieobowiązkowe i 

poprzedzone odpowiednią debatą z 

parlamentami narodowymi i Parlamentem 

Europejskim; 

Or. en 

 

Poprawka  471 

Esther de Lange 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. podkreśla, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i zalecenia dla strefy euro 

muszą być lepiej zaprojektowane i lepiej 

wykorzystane w celu umożliwienia 

globalnej dyskusji o gospodarce w 

szczególności w odniesieniu do 

konwergencji w strefie euro; proponuje, 

aby zalecenia dla poszczególnych krajów 

były określone w oparciu o zapewnienie 

lepszej równowagi między roczną analizą 

wzrostu gospodarczego a procedurą 

dotyczącą zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej, i sugeruje, że 

zalecenia dla strefy euro powinny być 

obowiązkowe po przeprowadzeniu 
odpowiedniej debaty z Parlamentem 

Europejskim , oraz że powinny być 

oferowane zachęty w taki sposób, aby 

zachęcać do ich wdrażania; domaga się, 

aby zalecenia wydane w ramach 

procedury nadmiernego deficytu były 

połączone z zaleceniami dla 

poszczególnych krajów; 

16. podkreśla, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i zalecenia dla strefy euro, 

jak również zalecenia dla poszczególnych 

krajów muszą być lepiej wdrażane i lepiej 

wykorzystane w celu umożliwienia 

globalnej dyskusji o gospodarce w 

szczególności w odniesieniu do 

konwergencji w strefie euro; sugeruje, że 

państwa członkowskie powinny zapewnić, 

aby zalecenia dla poszczególnych krajów 

były omawiane w ich parlamentach 

narodowych, i sugeruje, że zalecenia dla 

strefy euro powinny być przedmiotem 

odpowiedniej debaty w ramach 

Parlamentu Europejskiego; 

Or. en 

 

Poprawka  472 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. podkreśla, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i zalecenia dla strefy euro 

muszą być lepiej zaprojektowane i lepiej 

wykorzystane w celu umożliwienia 

globalnej dyskusji o gospodarce w 

szczególności w odniesieniu do 

16. podkreśla, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i zalecenia dla strefy euro 

muszą być lepiej zaprojektowane, aby 

lepiej uwzględniały interes całej strefy 

euro; proponuje, aby zalecenia dla 

poszczególnych krajów były określone w 
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konwergencji w strefie euro; proponuje, 

aby zalecenia dla poszczególnych krajów 

były określone w oparciu o zapewnienie 

lepszej równowagi między roczną analizą 

wzrostu gospodarczego a procedurą 

dotyczącą zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej, i sugeruje, że 

zalecenia dla strefy euro powinny być 

obowiązkowe po przeprowadzeniu 

odpowiedniej debaty z Parlamentem 

Europejskim, oraz że powinny być 

oferowane zachęty w taki sposób, aby 

zachęcać do ich wdrażania; domaga się, 

aby zalecenia wydane w ramach 

procedury nadmiernego deficytu były 

połączone z zaleceniami dla 

poszczególnych krajów; 

oparciu o zapewnienie lepszej równowagi 

między roczną analizą wzrostu 

gospodarczego a procedurą dotyczącą 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

Or. en 

 

Poprawka  473 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. podkreśla, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i zalecenia dla strefy euro 

muszą być lepiej zaprojektowane i lepiej 

wykorzystane w celu umożliwienia 

globalnej dyskusji o gospodarce w 

szczególności w odniesieniu do 

konwergencji w strefie euro; proponuje, 

aby zalecenia dla poszczególnych krajów 

były określone w oparciu o zapewnienie 

lepszej równowagi między roczną analizą 

wzrostu gospodarczego a procedurą 

dotyczącą zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej, i sugeruje, że 

zalecenia dla strefy euro powinny być 

obowiązkowe po przeprowadzeniu 

odpowiedniej debaty z Parlamentem 

Europejskim, oraz że powinny być 

16. podkreśla, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i zalecenia dla strefy euro 

muszą być lepiej zaprojektowane i lepiej 

wykorzystane w celu umożliwienia 

globalnej dyskusji o gospodarce w 

szczególności w odniesieniu do 

konwergencji w strefie euro; proponuje, 

aby zalecenia dla poszczególnych krajów 

były określone w oparciu o zapewnienie 

lepszej równowagi i bardziej 

skoordynowanego podejścia między 

roczną analizą wzrostu gospodarczego a 

procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej, i sugeruje, że 

procedura prowadząca do przyjęcia 

zaleceń dla strefy euro powinna być 

obowiązkowa po przeprowadzeniu 
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oferowane zachęty w taki sposób, aby 

zachęcać do ich wdrażania; domaga się, 

aby zalecenia wydane w ramach procedury 

nadmiernego deficytu były połączone z 

zaleceniami dla poszczególnych krajów; 

odpowiedniej debaty z Parlamentem 

Europejskim i parlamentami narodowymi, 

oraz że powinny być oferowane zachęty w 

taki sposób, aby zachęcać do ich 

wdrażania; domaga się, aby zalecenia 

wydane w ramach procedury nadmiernego 

deficytu były połączone z zaleceniami dla 

poszczególnych krajów w jednym 

dokumencie; 

Or. en 

 

Poprawka  474 

Paul Tang 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. podkreśla, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i zalecenia dla strefy euro 

muszą być lepiej zaprojektowane i lepiej 

wykorzystane w celu umożliwienia 

globalnej dyskusji o gospodarce w 

szczególności w odniesieniu do 

konwergencji w strefie euro; proponuje, 

aby zalecenia dla poszczególnych krajów 

były określone w oparciu o zapewnienie 

lepszej równowagi między roczną analizą 

wzrostu gospodarczego a procedurą 

dotyczącą zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej, i sugeruje, że 

zalecenia dla strefy euro powinny być 

obowiązkowe po przeprowadzeniu 

odpowiedniej debaty z Parlamentem 

Europejskim, oraz że powinny być 

oferowane zachęty w taki sposób, aby 

zachęcać do ich wdrażania; domaga się, 

aby zalecenia wydane w ramach procedury 

nadmiernego deficytu zalecenia były 

połączone z zaleceniami dla 

poszczególnych krajów; 

16. podkreśla, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i zalecenia dla strefy euro 

muszą być lepiej zaprojektowane i lepiej 

wykorzystane w celu umożliwienia 

globalnej dyskusji o gospodarce w 

szczególności w odniesieniu do 

konwergencji w strefie euro; proponuje, 

aby zalecenia dla poszczególnych krajów 

były określone w oparciu o zapewnienie 

lepszej równowagi między roczną analizą 

wzrostu gospodarczego, procedurą 

dotyczącą zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej i ograniczały się do 

osiągnięcia europejskich celów w zakresie 

zarządzania gospodarczego; sugeruje, że 

ogólna ocena strefy euro powinna być 

obowiązkowa po przeprowadzeniu 

odpowiedniej debaty z Parlamentem 

Europejskim oraz że powinny być 

oferowane zachęty w taki sposób, aby 

zachęcać do ich wdrażania; domaga się, 

aby zalecenia wydane w ramach procedury 

nadmiernego deficytu były połączone z 

zaleceniami dla poszczególnych krajów; 

Or. en 
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Poprawka  475 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. podkreśla, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i zalecenia dla strefy euro 

muszą być lepiej zaprojektowane i lepiej 

wykorzystane w celu umożliwienia 

globalnej dyskusji o gospodarce w 

szczególności w odniesieniu do 

konwergencji w strefie euro; proponuje, 

aby zalecenia dla poszczególnych krajów 

były określone w oparciu o zapewnienie 

lepszej równowagi między roczną analizą 

wzrostu gospodarczego a procedurą 

dotyczącą zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej, i sugeruje, że 

zalecenia dla strefy euro powinny być 

obowiązkowe po przeprowadzeniu 

odpowiedniej debaty z Parlamentem 

Europejskim, oraz że powinny być 

oferowane zachęty w taki sposób, aby 

zachęcać do ich wdrażania; domaga się, 

aby zalecenia wydane w ramach procedury 

nadmiernego deficytu zalecenia były 

połączone z zaleceniami dla 

poszczególnych krajów; 

16. jest zdania, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego i zalecenia dla strefy euro 

muszą być lepiej zaprojektowane i lepiej 

wykorzystane w celu umożliwienia 

globalnej dyskusji o gospodarce w 

szczególności w odniesieniu do 

konkurencyjności i konwergencji w strefie 

euro; proponuje, aby zalecenia dla 

poszczególnych krajów były określone w 

oparciu o zapewnienie lepszej równowagi 

między roczną analizą wzrostu 

gospodarczego a procedurą dotyczącą 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej, 

i sugeruje, że zalecenia dla strefy euro 

powinny być obowiązkowe, oraz że 

powinny być oferowane zachęty w taki 

sposób, aby zachęcać do ich wdrażania; 

domaga się, aby zalecenia wydane w 

ramach procedury nadmiernego deficytu 

były skoordynowane z zaleceniami dla 

poszczególnych krajów; 

Or. en 

 

Poprawka  476 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Alain Cadec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. wzywa państwa członkowskie do 

przygotowania budżetów krajowych 
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jedynie w oparciu o prognozy 

makroekonomiczne opracowane przez 

Komisję w ramach semestru 

europejskiego; 

Or. fr 

 

Poprawka  477 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. sugeruje zastosowanie, w ramach 

procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej, pomocniczych 

wskaźników informujących o 

dysproporcjach regionalnych; 

Or. fr 

 

Poprawka  478 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. proponuje, aby zalecenia dla 

poszczególnych krajów były określone w 

oparciu o zapewnienie lepszej równowagi 

między roczną analizą wzrostu 

gospodarczego a procedurą dotyczącą 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

domaga się, aby zalecenia wydane w 

ramach procedury nadmiernego deficytu 

były połączone z zaleceniami dla 

poszczególnych krajów, tak aby połączyć 

nadzór nad sytuacją budżetową z 

koordynacją polityki gospodarczej; 
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Or. en 

 

Poprawka  479 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. opowiada się za ulepszonym 

procesem w zakresie opracowywania, 

działań następczych i monitorowania 

zaleceń dla poszczególnych krajów; jest 

zdania, że Komisja powinna wyraźnie 

wskazać zalecenia, mające na celu 

realizację zaktualizowanych celów 

krajowych w ramach strategii „Europa 

2020”; przypomina, że prawodawstwo 

zawiera zasadę, w myśl której państwa 

członkowskie muszą „przestrzegać tych 

zaleceń lub wyjaśnić brak ich 

zastosowania”; wzywa w tym kontekście 

państwa członkowskie do wyjaśnienia, jak 

alternatywne działania w ramach polityki 

mogą pomóc w osiągnięciu krajowych 

celów w ramach strategii „Europa 2020” 

w sposób mierzalny, jeżeli nie przestrzega 

się zaleceń; 

Or. en 

 

Poprawka  480 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16b. podkreśla, że główną wadą obecnych 

ram zarządzania gospodarczego pod 
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względem legitymacji włączającej jest 

brak rzeczywistego zaangażowania 

Parlamentu Europejskiego i parlamentów 

narodowych w określanie i 

monitorowanie zaleceń polityki 

budżetowej i gospodarczej; opowiada się 

za przyjęciem porozumienia 

międzyinstytucjonalnego, aby zapewnić 

wzmocnioną rolę w zakresie przyjęcia 

najważniejszych dokumentów związanych 

z semestrem europejskim (rocznej analizy 

wzrostu gospodarczego, sprawozdania 

przedkładanego w ramach mechanizmu 

ostrzegania, zaleceń dla poszczególnych 

krajów), jak również aktywną i opartą na 

podejściu krok-po-kroku rolę w zakresie 

kontroli przekazaną parlamentom 

narodowym; 

Or. en 

 

Poprawka  481 

Danuta Maria Hübner, Dariusz Rosati 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. jest zdania, że z uwagi na to, iż na 

gruncie istniejących zasad paktu 

stabilności i wzrostu zapewnia się 

elastyczność w zakresie traktowania 

podatkowego reform strukturalnych, 

należy stale zwracać uwagę polityczną na 

możliwości ram zarządzania 

gospodarczego w zakresie monitorowania, 

wspierania i utrzymywania tych reform 

strukturalnych na szczeblu krajowym, 

począwszy od etapu przyjęcia zobowiązań 

do rzeczywistej realizacji; 

Or. en 
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Poprawka  482 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. zwraca się do Komisji o sprawdzenie, 

czy obecna zasada 1/20 w sprawie 

redukcji zadłużenia jest zrównoważona i 

czy należy ją ponownie rozważyć; 

skreślony 

Or. de 

 

Poprawka  483 

Alain Cadec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. zwraca się do Komisji o sprawdzenie, 

czy obecna zasada 1/20 w sprawie 

redukcji zadłużenia jest zrównoważona i 

czy należy ją ponownie rozważyć; 

skreślony 

Or. fr 

 

Poprawka  484 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. zwraca się do Komisji o sprawdzenie, 

czy obecna zasada 1/20 w sprawie 

redukcji zadłużenia jest zrównoważona i 

czy należy ją ponownie rozważyć; 

skreślony 

Or. en 
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Poprawka  485 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. zwraca się do Komisji o sprawdzenie, 

czy obecna zasada 1/20 w sprawie redukcji 

zadłużenia jest zrównoważona i czy należy 

ją ponownie rozważyć; 

17. podkreśla, że obecne ramy zarządzania 

gospodarczego, w szczególności 

średniookresowy cel strukturalnie 

zrównoważonego budżetu i zasada 1/20 w 

sprawie redukcji zadłużenia, nie są 

zrównoważone pod względem 

gospodarczym, społecznym i politycznym; 

zwraca się zatem do Komisji o 

zaproponowanie koniecznych zmian i 

alternatyw dla istniejących zasad; 

Or. en 

 

Poprawka  486 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. zwraca się do Komisji o sprawdzenie, 

czy obecna zasada 1/20 w sprawie redukcji 

zadłużenia jest zrównoważona i czy należy 

ją ponownie rozważyć; 

17. zwraca się do Komisji o zastosowanie 

obecnej zasady 1/20 w sprawie redukcji 

zadłużenia, aby zapewnić redukcję 

wskaźników zadłużenia do poziomów 

zrównoważonych zgodnie z paktem 

stabilności i wzrostu; 

Or. en 

 

Poprawka  487 

Bernd Lucke 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. zwraca się do Komisji o sprawdzenie, 

czy obecna zasada 1/20 w sprawie redukcji 

zadłużenia jest zrównoważona i czy należy 

ją ponownie rozważyć; 

17. zwraca się do Komisji o sprawdzenie, 

czy obecna zasada 1/20 w sprawie redukcji 

zadłużenia jest wystarczająca lub czy 

należy ją ponownie rozważyć; 

Or. en 

 

Poprawka  488 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. zwraca się do Komisji o sprawdzenie, 

czy obecna zasada 1/20 w sprawie redukcji 

zadłużenia jest zrównoważona i czy należy 

ją ponownie rozważyć; 

17. uważa, że obecna zasada 1/20 w 

sprawie redukcji zadłużenia jest 

niemożliwa do zrealizowania dla wielu 

państw członkowskich i należy ją uchylić; 

Or. en 

 

Poprawka  489 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. zwraca się do Komisji o sprawdzenie, 

czy obecna zasada 1/20 w sprawie redukcji 

zadłużenia jest zrównoważona i czy należy 

ją ponownie rozważyć; 

17. zwraca się do Komisji, biorąc pod 

uwagę bardzo powolne tempo redukcji 

ogólnego zadłużenia w strefie euro do 

poziomów poniżej 60% progu 

wymaganego na mocy traktatu, o 

zbadanie, czy powodem ku temu jest 

niewystarczające wdrożenie istniejących 

przepisów oraz czy obecna zasada 1/20 w 
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sprawie redukcji zadłużenia jest nadal 

wystarczająca, aby doprowadzić do 

zrównoważenia finansów publicznych i 

czy należy ją ponownie rozważyć; 

Or. en 

 

Poprawka  490 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. zwraca się do Komisji o sprawdzenie, 

czy obecna zasada 1/20 w sprawie redukcji 

zadłużenia jest zrównoważona i czy należy 

ją ponownie rozważyć; 

17. zwraca się do Komisji o sprawdzenie, 

czy obecna zasada 1/20 w sprawie redukcji 

zadłużenia jest zrównoważona i 

realistyczna w powiązaniu ze stopą 

wzrostu nominalnego i redukcją deficytu 

poza ramy przewidziane w nowych 

założeniach zawartych w części 

prewencyjnej paktu w komunikacie w 

sprawie elastyczności w odniesieniu do 

odpowiedzialności państw członkowskich 

oraz czy doktrynę w sprawie jej 

praktycznego wdrożenia w czasach, gdy 

poziom inflacji znacznie odbiega od celu 

EBC, należy ponownie rozważyć; 

Or. en 

 

Poprawka  491 

Renato Soru 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. zwraca się do Komisji o sprawdzenie, 

czy obecna zasada 1/20 w sprawie redukcji 

zadłużenia jest zrównoważona i czy należy 

ją ponownie rozważyć; 

17. zwraca się do Komisji o sprawdzenie, 

czy obecna zasada 1/20 w sprawie redukcji 

zadłużenia jest zrównoważona i czy należy 

ją ponownie rozważyć; 
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Or. en 

 

Poprawka  492 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. zwraca się do Komisji o sprawdzenie, 

czy obecna zasada 1/20 w sprawie redukcji 

zadłużenia jest zrównoważona i czy należy 

ją ponownie rozważyć; 

17. zwraca się do Komisji o sprawdzenie, 

czy obecna zasada 1/20 w sprawie redukcji 

zadłużenia jest skuteczna i czy należy ją 

ponownie rozważyć; 

Or. en 

 

Poprawka  493 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. zwraca się do Komisji o sprawdzenie, 

czy obecna zasada 1/20 w sprawie 

redukcji zadłużenia jest zrównoważona i 

czy należy ją ponownie rozważyć; 

17. zwraca się do Komisji o 

przeprowadzenie dogłębnej oceny zasady 
1/20, w celu zastąpienia jej zasadą lepiej 

wpisującą się w ramy i dostosowaną; 

wzywa w tym względzie do rozróżnienia 

pomiędzy zadłużeniem zaciągniętym w 

celu wspierania systemu finansowego w 

kontekście kryzysu a pozostałym stanem 

zadłużenia; przypomina, że istotna część 

tego zadłużenia wynika z zapewniania 

przez państwa członkowskie od 2008 r. 

środków wspierających dla sektora 

bankowego; jest zdania, że taka część 

długu do PKB powinna być zredukowana 

poprzez zastosowanie specjalnych 

środków, uwzględniających wkład sektora 

finansowego; 
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Or. en 

 

Poprawka  494 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Alain Cadec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 17a. zachęca komisje finansów 

parlamentów narodowych do 

systematycznego zapraszania komisarzy 

europejskich kompetentnych w sprawach 

zarządzania gospodarczego do publicznej 

debaty prowadzonej przed izbami 

narodowymi, poprzedzającej przyjęcie 

projektu budżetu państwa 

członkowskiego; 

Or. fr 

 

Poprawka  495 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 17a. przypomina, że zmniejszenie 

wydatków publicznych w celu zwiększenia 

budżetowego salda pierwotnego 

przyczynia się do powolniejszego wzrostu z 

uwagi na mnożnik budżetowy i do spadku 

inflacji; 

Or. en 

 

Poprawka  496 

Pervenche Berès 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 17 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 17b. zwraca się do Komisji o ponowne 

zbadanie R472 (2013), aby wyciągnąć 

wszystkie niezbędne wnioski z trojki i jej 

ostatnich działań; 

Or. en 

 

Poprawka  497 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 17a. wyraża zaniepokojenie wskaźnikiem 

wzrostu zadłużenia w krajach, w których 

zadłużenie już wcześniej było bardzo 

wysokie; zauważa, że stoi to w wyraźnej 

sprzeczności z zasadą 1/20 w sprawie 

redukcji zadłużenia; zwraca się do 

Komisji o wyjaśnienie, w jaki sposób 

zamierza ona wyeliminować tę 

sprzeczność i w jakich ramach czasowych; 

Or. en 

 

Poprawka  498 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 17b. przypomina, że próg deficytu na 

poziomie 3% wybrano w celu 

odzwierciedlenia 3% rocznego wzrostu 

gospodarczego, który przeważał w UE w 
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czasie, gdy ustanawiano te przepisy; 

zastanawia się, czy próg wynoszący 3% 

nie jest zbyt wysoki, zważywszy że tempo 

wzrostu jest znacznie i stale mniejsze niż 

ta wartość; zwraca się do Komisji o 

zbadanie, czy czasem mało zauważalne 

wyniki konsolidacji mogą wynikać z tej 

rozbieżności; 

Or. en 

 

Poprawka  499 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 17a. zwraca się do Komisji o 

przeprowadzenie dogłębnej oceny 

średniookresowego celu budżetowego 

określonego w sześciopaku, w celu 

zastąpienia go zasadą lepiej wpisującą się 

w ramy i dostosowaną; podkreśla, że 

zasada uniwersalna nie jest odpowiednia, 

biorąc pod uwagę, że ostatecznie wskaźnik 

długu do PKB zbieżny jest ze wskaźnikiem 

średniego deficytu do nominalnego PKB;  

Or. en 

 

Poprawka  500 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 17b. wzywa do przeglądu koncepcji 

zdolności obsługi zadłużenia w oparciu o 
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podejście ukierunkowane na prawa 

podstawowe, mające na celu zapobieżenie 

sytuacji, w której zobowiązania w zakresie 

obsługi zadłużenia stanowią przeszkodę 

lub traktowane są priorytetowo w 

stosunku do zapewniania wystarczającego 

minimum zasobów na finansowanie 

podstawowych usług, a zatem na 

spełnianie zobowiązań w zakresie praw 

podstawowych; 

Or. en 

 

Poprawka  501 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 17c. opowiada się w szczególności za 

organizacją ogólnounijnej konferencji 

poświęconej zadłużeniu i przyszłości strefy 

euro w formie konwencji, w celu 

wprowadzenia zmiany traktatu na rzecz 

poprawy rozliczalności demokratycznej i 

pogłębienia integracji gospodarczej UGW; 

Or. en 

 

Poprawka  502 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 17d. przypomina wnioski ze sprawozdania 

trojki, zwracając się o odpowiedź na 

potrzebę zapewnienia redukcji długu 
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Grecji i zajęcie się kwestią poważnych 

odpływów kapitału z tego obszaru oraz 

skierowane do Rady żądanie 

uruchomienia ram przygotowanych przez 

nią w sprawie traktowania aktywów 

odziedziczonych, aby przerwać błędne 

koło pomiędzy rządami a bankami i 

zmniejszyć obciążenia długiem 

publicznym w Irlandii, Grecji, Portugalii i 

na Cyprze; 

Or. en 

 

Poprawka  503 

Renato Soru 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 17a. zwraca się do Komisji, by 

przeanalizowała i omówiła wyniki 

gospodarcze potencjalnego uwspólnienia 

długów państwowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem ogólnej zdolności obsługi 

samego zadłużenia; 

Or. en 

 

Poprawka  504 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 

(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 

r., bardziej konkretnego charakteru 

skreślony 
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w ramach zaleceń dla strefy euro oraz w 

zaleceniach dla poszczególnych krajów i 

do wzmocnienia tego podejścia poprzez 

budowanie czwartego filaru dotyczącego 

opodatkowania; 

Or. en 

 

Poprawka  505 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 

(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru 

w ramach zaleceń dla strefy euro oraz w 

zaleceniach dla poszczególnych krajów i 

do wzmocnienia tego podejścia poprzez 

budowanie czwartego filaru dotyczącego 

opodatkowania; 

18. podkreśla, że strategia Komisji oparta 

na trzech filarach (inwestycje, zasady 

budżetowe i reformy strukturalne) 

przedstawiona w rocznej analizie wzrostu 

gospodarczego na 2015 r., zasadniczo 

stanowi tę samą strategię, jaka była 

przyczyną trwającego kryzysu społeczno-

gospodarczego; jest zdania, że Europa 

pilnie potrzebuje nowej strategii, 

opierającej się na polityce ekspansywnej 

oraz ambitnych reform finansowych; 

Or. en 

 

Poprawka  506 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 

(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru w ramach 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 

(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru w ramach 
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zaleceń dla strefy euro oraz w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów i do 

wzmocnienia tego podejścia poprzez 

budowanie czwartego filaru dotyczącego 

opodatkowania; 

zaleceń dla strefy euro oraz w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów i do 

wzmocnienia tego podejścia poprzez 

wzmacnianie powiązań pomiędzy tymi 

trzema filarami, w szczególności w drodze 

uzależnienia uzyskania środków w 

ramach EFIS od przestrzegania zasad 

budżetowych i wdrożenia reform 

strukturalnych; 

Or. en 

 

Poprawka  507 

Michael Theurer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 

(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru w ramach 

zaleceń dla strefy euro oraz w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów i do 

wzmocnienia tego podejścia poprzez 

budowanie czwartego filaru dotyczącego 

opodatkowania; 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 

(inwestycje, konsolidacja budżetowa i 

reformy strukturalne) przedstawionej w 

rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 

2015 r., bardziej konkretnego charakteru 

w ramach zaleceń dla strefy euro oraz w 

zaleceniach dla poszczególnych krajów i 

do wzmocnienia tego podejścia poprzez 

budowanie czwartego filaru dotyczącego 

konkurencyjności; 

Or. en 

 

Poprawka  508 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 
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(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru w ramach 

zaleceń dla strefy euro oraz w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów i do 

wzmocnienia tego podejścia poprzez 

budowanie czwartego filaru dotyczącego 

opodatkowania; 

(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru w ramach 

zaleceń dla strefy euro oraz w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów; 

Or. en 

 

Poprawka  509 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 

(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru w ramach 

zaleceń dla strefy euro oraz w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów i do 

wzmocnienia tego podejścia poprzez 

budowanie czwartego filaru dotyczącego 

opodatkowania; 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 

(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru w ramach 

zaleceń dla strefy euro oraz w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów; 

Or. de 

 

Poprawka  510 

Alain Cadec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 
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(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru w ramach 

zaleceń dla strefy euro oraz w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów i do 

wzmocnienia tego podejścia poprzez 

budowanie czwartego filaru dotyczącego 

opodatkowania; 

(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru w ramach 

zaleceń dla strefy euro oraz w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów i do 

wzmocnienia tego podejścia poprzez 

budowanie czwartego filaru dotyczącego 

opodatkowania poprzez opracowanie 

planu działania na rzecz konwergencji 

fiskalnej we współpracy z Parlamentem 

Europejskim i przy uwzględnieniu prac 

komisji specjalnej TAXE; 

Or. fr 

 

Poprawka  511 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 

(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru w ramach 

zaleceń dla strefy euro oraz w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów i do 

wzmocnienia tego podejścia poprzez 

budowanie czwartego filaru dotyczącego 

opodatkowania; 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 

(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru w ramach 

zaleceń dla strefy euro oraz w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów i do 

wzmocnienia tego podejścia poprzez 

budowanie czwartego filaru dotyczącego 

opodatkowania, ze szczególnym 

uwzględnieniem ogólnoeuropejskiego 

uchylania się od opodatkowania, unikania 

opodatkowania i arbitrażu; 

Or. en 

 

Poprawka  512 

Jonás Fernández 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 

(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru w ramach 

zaleceń dla strefy euro oraz w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów i do 

wzmocnienia tego podejścia poprzez 

budowanie czwartego filaru dotyczącego 

opodatkowania; 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 

(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru w ramach 

zaleceń dla strefy euro oraz w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów i do 

wzmocnienia tego podejścia poprzez 

budowanie czwartego filaru dotyczącego 

opodatkowania oraz piątego filaru 

dotyczącego Europy socjalnej; szczególnie 

ważne jest opracowanie priorytetowego 

katalogu reform strukturalnych, których 

celem jest poprawa warunków życia 

pracowników; 

Or. es 

 

Poprawka  513 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 

(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru w ramach 

zaleceń dla strefy euro oraz w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów i do 

wzmocnienia tego podejścia poprzez 

budowanie czwartego filaru dotyczącego 

opodatkowania; 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 

(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru w ramach 

zaleceń dla strefy euro oraz w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów i do 

wzmocnienia tego podejścia poprzez 

budowanie czwartego filaru dotyczącego 

opodatkowania, który obejmowałby 

mechanizm dorocznego monitorowania, 
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na przykład zmian w zakresie oszustw 

podatkowych i uchylania się od 

opodatkowania, stan prac w zakresie 

opodatkowania środowiskowego oraz 

działania realizowane zarówno na 

szczeblu krajowym, jak i europejskim, na 

rzecz przestrzegania szczególnych zaleceń 

dla poszczególnych krajów na rzecz 

poprawy sprawiedliwości podatkowej; 

Or. en 

 

Poprawka  514 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 

(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru w ramach 

zaleceń dla strefy euro oraz w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów i do 

wzmocnienia tego podejścia poprzez 

budowanie czwartego filaru dotyczącego 
opodatkowania; 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 

(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru w ramach 

zaleceń dla strefy euro oraz w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów i do 

uwzględnienia potrzeby postępowego i 

powszechnego podejścia do kwestii 
opodatkowania;  

Or. en 

 

Poprawka  515 

Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 
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(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru w ramach 

zaleceń dla strefy euro oraz w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów i do 

wzmocnienia tego podejścia poprzez 

budowanie czwartego filaru dotyczącego 

opodatkowania; 

(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru w ramach 

zaleceń dla strefy euro oraz w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów i do 

wzmocnienia tego podejścia poprzez jak 

najwcześniejsze budowanie czwartego 

filaru dotyczącego opodatkowania; 

Or. hu 

Poprawka  516 

Maria João Rodrigues 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 

(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru w ramach 

zaleceń dla strefy euro oraz w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów i do 

wzmocnienia tego podejścia poprzez 

budowanie czwartego filaru dotyczącego 

opodatkowania; 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 

(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru w ramach 

zaleceń dla strefy euro oraz w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów i do 

wzmocnienia tego podejścia poprzez 

budowanie czwartego filaru skupiającego 

się na łącznym popycie, nierównościach i 

kwestii opodatkowania; 

Or. en 

 

Poprawka  517 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 

18. zwraca się do Komisji o nadanie 

strategii opartej na trzech filarach 
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(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru w ramach 

zaleceń dla strefy euro oraz w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów i do 

wzmocnienia tego podejścia poprzez 

budowanie czwartego filaru dotyczącego 

opodatkowania; 

(inwestycje, zasady budżetowe i reformy 

strukturalne) przedstawionej w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r., 

bardziej konkretnego charakteru w ramach 

zaleceń dla strefy euro oraz w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów; 

Or. en 

 

Poprawka  518 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 18a. zwraca się do Komisji, by w rocznej 

analizie wzrostu gospodarczego 

przedstawiła różne scenariusze 

makroekonomiczne, opierające się na 

ryzyku wyższej i niższej inflacji 

wynikającym z prognoz, dopuszczając tym 

samym pewien zakres elastyczności w 

proponowanych wytycznych; 

Or. en 

 

Poprawka  519 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 18b. wzywa Komisję, aby opracowując 

roczną analizę wzrostu gospodarczego 

opierała się na szerokim spektrum 

specjalistycznej wiedzy naukowej, w 

największym możliwym zakresie oraz 
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uwzględniała zalecenia Parlamentu 

Europejskiego i samorządów lokalnych; 

Or. en 

 

Poprawka  520 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 18c. wzywa Komisję, żeby w rocznej wizji 

wzrostu gospodarczego wyraźnie określiła 

możliwe transgraniczne efekty zewnętrzne 

głównych środków polityki gospodarczej 

wdrażanych na szczeblu unijnym i państw 

członkowskich; 

Or. en 

 

Poprawka  521 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 18a. podkreśla, że inicjatywa przewodnia 

Europa efektywnie korzystająca z zasobów 

wymaga stopniowego znoszenia 

środowiskowych wydatków podatkowych; 

przypomina ocenę Komisji, zgodnie z 

którą istnieje duża przestrzeń polityczna 

dla przeniesienia punktu ciężkości 

opodatkowania z pracy na środowisko; 

Or. en 
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Poprawka  522 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 18b. podkreśla, że według Komisji dotacje 

i efekty zewnętrzne dotyczące paliw 

kopalnych oraz energii jądrowej i cieplnej 

stanowią koszt rzędu 262 mld EUR 

rocznie; 

Or. en 

 

Poprawka  523 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 18c. podkreśla, że według Komisji 

opodatkowanie pracy stanowi około 53% 

łącznych przychodów podatkowych w 

strefie euro w porównaniu do 5,7% z 

opodatkowania środowiskowego; 

wskazuje, że istnieje szerokie spektrum dla 

przyjaznej dla środowiska reformy 

podatkowej; 

Or. en 

 

Poprawka  524 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 d (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 18d. nalega zatem, aby zaktualizowana 

strategia „Europa 2020”, jak również 

wytyczne dla poszczególnych krajów 

uwzględniały szczególne cele i 

benchmarki, zarówno dotyczące 

monitorowania stopniowego wycofywania 

zniekształcających rynek dotacji 

szkodliwych dla środowiska najpóźniej do 

2020 r., jak i zwiększenia udziału 

podatków środowiskowych w odniesieniu 

do łącznych przychodów podatkowych o 

przynajmniej 5% do 2020 r.; 

Or. en 

 

Poprawka  525 

Alain Cadec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. uważa, że krajowe rady budżetowe 

mogą odgrywać ważną rolę na szczeblu 

UE; zwraca się o utworzenie sieci 

europejskiej umożliwiającej 

przeprowadzenie niezależnej analizy 

perspektywy gospodarczej jako podstawy 

do właściwej politycznej dyskusji między 

zainteresowanymi stronami; 

skreślony 

Or. fr 

 

Poprawka  526 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 
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Projekt rezolucji Poprawka 

19. uważa, że krajowe rady budżetowe 

mogą odgrywać ważną rolę na szczeblu 

UE; zwraca się o utworzenie sieci 

europejskiej umożliwiającej 

przeprowadzenie niezależnej analizy 

perspektywy gospodarczej jako podstawy 

do właściwej politycznej dyskusji między 

zainteresowanymi stronami; 

19. zauważa potrzebę przeprowadzenia 

niezależnej analizy perspektywy 

gospodarczej jako podstawy do właściwej 

politycznej dyskusji między 

zainteresowanymi stronami; nalega na 

dalsze rozbudowanie działu Komisji 

zwanego głównym analitykiem 

gospodarczym, zapewniającego 

dodatkową i niezależną ocenę w ramach 

Komisji odnośnie do wszystkich środków 

dotyczących zarządzania gospodarczego, 

zaleca zwiększenie jego zdolności i 

formalne przydzielenie go do 

wiceprzewodniczącego ds. euro i dialogu 

społecznego; nalega, aby głównemu 

analitykowi gospodarczemu przekazywano 

wszystkie istotne dokumenty w 

odpowiednim czasie, umożliwiającym mu 

wykonywanie zadań;  

Or. en 

 

Poprawka  527 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. uważa, że krajowe rady budżetowe 

mogą odgrywać ważną rolę na szczeblu 

UE; zwraca się o utworzenie sieci 

europejskiej umożliwiającej 

przeprowadzenie niezależnej analizy 

perspektywy gospodarczej jako podstawy 

do właściwej politycznej dyskusji między 

zainteresowanymi stronami; 

19. uważa, że krajowe rady budżetowe 

mogą odgrywać ważną rolę na szczeblu 

UE; zwraca się o utworzenie sieci 

europejskiej umożliwiającej 

przeprowadzenie niezależnej analizy 

perspektywy gospodarczej jako podstawy 

do właściwej politycznej dyskusji między 

zainteresowanymi stronami; przypomina, 

że niezależne organy odpowiedzialne za 

ocenę skutecznego i terminowego 

monitorowania przestrzegania zasad 

zostały utworzone na mocy dyrektywy 

Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 
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r. w sprawie wymogów dla ram 

budżetowych państw członkowskich; jest 

zdania, że potrzebna jest także niezależna 

analiza na szczeblu UE; przypomina, że 

niezależny główny analityk gospodarczy w 

strukturach Komisji (decyzja 

przewodniczącego Komisji Europejskiej z 

dnia 28 października 2011 r.) został 

powołany w odpowiedzi na wymogi w 

zakresie niezależnego nadzoru nad 

zwiększoną swobodą decyzyjną Komisji 

przyznaną w sześciopaku i dwupaku; 

uważa, że niezależne organy krajowe 

powinny współpracować w ramach sieci, 

pod przewodnictwem głównego analityka 

gospodarczego, w celu monitorowania 

sprawiedliwego i przejrzystego wdrażania 

zasad ramowych UE; wzywa do 

upublicznienia tego monitorowania; 

Or. en 

 

Poprawka  528 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. uważa, że krajowe rady budżetowe 

mogą odgrywać ważną rolę na szczeblu 

UE; zwraca się o utworzenie sieci 

europejskiej umożliwiającej 

przeprowadzenie niezależnej analizy 

perspektywy gospodarczej jako podstawy 

do właściwej politycznej dyskusji między 

zainteresowanymi stronami; 

19. uważa, że krajowe rady budżetowe 

mogą odgrywać ważną rolę na szczeblu 

UE; 

Or. en 

 

Poprawka  529 

Bernd Lucke 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. uważa, że krajowe rady budżetowe 

mogą odgrywać ważną rolę na szczeblu 

UE; zwraca się o utworzenie sieci 

europejskiej umożliwiającej 

przeprowadzenie niezależnej analizy 

perspektywy gospodarczej jako podstawy 

do właściwej politycznej dyskusji między 

zainteresowanymi stronami; 

19. uważa, że krajowe rady budżetowe 

mogą odgrywać ważną rolę we Francji, w 

Grecji, we Włoszech i w kilku innych 

krajach europejskich; 

Or. en 

 

Poprawka  530 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. uważa, że krajowe rady budżetowe 

mogą odgrywać ważną rolę na szczeblu 

UE; zwraca się o utworzenie sieci 

europejskiej umożliwiającej 

przeprowadzenie niezależnej analizy 

perspektywy gospodarczej jako podstawy 

do właściwej politycznej dyskusji między 

zainteresowanymi stronami; 

19. uważa, że krajowe rady budżetowe 

mogą odgrywać ważną rolę na szczeblu 

UE; zachęca do utworzenia sieci 

europejskiej umożliwiającej 

przeprowadzenie niezależnej analizy 

ogólnej makroekonomicznej kombinacji 

polityki budżetowej i monetarnej w strefie 

euro oraz jej podział na poszczególne 

kraje jako uzupełniającej podstawy do 

dyskusji i ustalenia istnienia 

„wyjątkowych okoliczności”; 

Or. en 

 

Poprawka  531 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 
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Projekt rezolucji Poprawka 

19. uważa, że krajowe rady budżetowe 

mogą odgrywać ważną rolę na szczeblu 

UE; zwraca się o utworzenie sieci 

europejskiej umożliwiającej 

przeprowadzenie niezależnej analizy 

perspektywy gospodarczej jako podstawy 

do właściwej politycznej dyskusji między 

zainteresowanymi stronami; 

19. uważa, że krajowe rady budżetowe 

mogą odgrywać ważną rolę na szczeblu 

UE; zwraca się o utworzenie sieci 

europejskiej umożliwiającej 

przeprowadzenie niezależnej i 

pluralistycznej analizy perspektyw 

gospodarczych jako podstawy do 

świadomej, właściwej politycznej dyskusji 

między zainteresowanymi stronami; 

podkreśla, że tego rodzaju sieć powinna 

promować różnorodność teorii, aby 

uniknąć syndromu myślenia grupowego; 

Or. en 

 

Poprawka  532 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. uważa, że krajowe rady budżetowe 

mogą odgrywać ważną rolę na szczeblu 

UE; zwraca się o utworzenie sieci 

europejskiej umożliwiającej 

przeprowadzenie niezależnej analizy 

perspektywy gospodarczej jako podstawy 

do właściwej politycznej dyskusji między 

zainteresowanymi stronami; 

19. uważa, że krajowe rady budżetowe 

mogą odgrywać ważną rolę na szczeblu 

UE; zwraca się o utworzenie sieci 

europejskiej umożliwiającej 

przeprowadzenie niezależnej analizy 

perspektyw gospodarczych jako podstawy 

do właściwej politycznej dyskusji między 

zainteresowanymi stronami; 

Or. en 

 

Poprawka  533 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 19a. sugeruje, że tego rodzaju rada 

budżetowa pod przewodnictwem głównego 

analityka gospodarczego mogłaby 

zapewniać obiektywne, niezależne i 

przejrzyste analizy zarówno na potrzeby 

Komisji i Rady, jak i Parlamentu; 

Or. en 

 

Poprawka  534 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 19a. podkreśla, że wysokich nadwyżek w 

centrum strefy euro, w szczególności w 

Niemczech, nie należy postrzegać jako 

mniej niepokojących niż wysokie deficyty 

w krajach peryferyjnych; przypomina, że 

akumulacja niemożliwych do 

sfinansowania deficytów na rachunkach 

bieżących i nadwyżek w strefie euro była 

wynikiem utworzenia unii monetarnej; 

nalega na przyjęcie wspólnej 

odpowiedzialności za te zakłócenia 

równowagi makroekonomicznej; 

Or. en 

 

Poprawka  535 

Paul Tang 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 19a. wzywa do harmonizacji założeń 
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gospodarczych w kontekście sporządzania 

budżetów państw oraz wspólnej oceny 

sytuacji gospodarczej w Europie i w 

poszczególnych krajach oraz do większej 

jednolitości w przedstawianiu rachunków 

publicznych, aby ułatwić porównanie; 

Or. en 

 

Poprawka  536 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. uważa, że procedura dotycząca 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

musi być wykorzystywana w bardziej 

wyważony sposób między krajami 

deficytowymi i krajami z nadwyżką, 

powinna mieć także zastosowanie do 

krajów posiadających znaczące pole do 

działania; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  537 

Krišjānis Kariņš 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. uważa, że procedura dotycząca 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

musi być wykorzystywana w bardziej 

wyważony sposób między krajami 

deficytowymi i krajami z nadwyżką, 

powinna mieć także zastosowanie do 

krajów posiadających znaczące pole do 

działania; 

20. uważa, że procedura dotycząca 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

jest kluczowym narzędziem pozwalającym 

uniknąć kryzysu w przyszłości; 
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Or. en 

 

Poprawka  538 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. uważa, że procedura dotycząca 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

musi być wykorzystywana w bardziej 

wyważony sposób między krajami 

deficytowymi i krajami z nadwyżką, 

powinna mieć także zastosowanie do 

krajów posiadających znaczące pole do 

działania; 

20. przypomina, że nadzór 

makroekonomiczny ma na celu 

wskazanie, które kraje mogą doświadczyć 

kryzysu w przyszłości oraz że procedura 

dotycząca zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej ma na celu 

zapobieganie wystąpieniu kryzysów 

poprzez wprowadzanie koniecznych 

reform strukturalnych w momencie, gdy 

jest to jeszcze łatwe do zrobienia, a nie w 

sytuacji, gdy kraj boryka się z poważnymi 

trudnościami; przyznaje, że kraje 

posiadające znaczące pole do działania 

zaczęły to stosować; przypomina, że w 

otwartej gospodarce analizowanie 

dwustronnych bilansów handlowych jest 

działaniem pozbawionym znaczenia; 

uważa, że nadwyżki handlowe są głównie 

wynikiem działalności prywatnych spółek, 

a utrzymujące się deficyty handlowe mogą 

co do zasady być skorygowane poprzez 

działania rządowe; 

Or. en 

 

Poprawka  539 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. uważa, że procedura dotycząca 20. uważa, że należy w odpowiednim 
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zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

musi być wykorzystywana w bardziej 

wyważony sposób między krajami 

deficytowymi i krajami z nadwyżką, 

powinna mieć także zastosowanie do 

krajów posiadających znaczące pole do 

działania; 

stopniu uwzględniać procedurę dotyczącą 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej, 

tak aby wzrosty bilansowe nie kryły 

równie wielkich zagrożeń, jak deficyty; 

Or. de 

 

Poprawka  540 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. uważa, że procedura dotycząca 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

musi być wykorzystywana w bardziej 

wyważony sposób między krajami 

deficytowymi i krajami z nadwyżką, 

powinna mieć także zastosowanie do 

krajów posiadających znaczące pole do 

działania; 

20. uważa, że procedura dotycząca 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

musi być wykorzystywana w obiektywny 

sposób, aby ocenić stan kluczowych 

zmiennych makroekonomicznych w 

państwach członkowskich UE; 

Or. en 

 

Poprawka  541 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. uważa, że procedura dotycząca 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

musi być wykorzystywana w bardziej 

wyważony sposób między krajami 

deficytowymi i krajami z nadwyżką, 

powinna mieć także zastosowanie do 

krajów posiadających znaczące pole do 

20. uważa, że procedura dotycząca 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

musi być wykorzystywana w znacznie 

bardziej wyważony sposób między krajami 

deficytowymi i krajami z nadwyżką; 

wzywa Komisję, by w szczególności 

podjęła zdecydowaną interwencję w 



 

AM\1052384PL.doc 85/173 PE549.458v01-00 

 PL 

działania; przypadkach nierównowagi sald na 

rachunkach bieżących, aby zapobiegać 

zwiększonej rozbieżności gospodarczej w 

ramach strefy euro; 

Or. en 

 

Poprawka  542 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. uważa, że procedura dotycząca 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

musi być wykorzystywana w bardziej 

wyważony sposób między krajami 

deficytowymi i krajami z nadwyżką, 

powinna mieć także zastosowanie do 

krajów posiadających znaczące pole do 

działania; 

20. uważa, że procedura dotycząca 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

musi być wykorzystywana w bardziej 

wyważony sposób między krajami 

deficytowymi i krajami z nadwyżką, 

podkreśla, że procedura ta powinna mieć 

zastosowanie głównie do krajów 

posiadających znaczące pole do działania, 

w szczególności poprzez zwrócenie się do 

Niemiec i wszystkich krajów o 

nadmiernych nadwyżkach, by zaprzestały 

stosowania nieuczciwych i szkodliwych 

praktyk konkurencyjnych opierających się 

na dewaluacji wewnętrznej, takich jak 

zahamowanie wzrostu płac a także w celu 

stymulowania popytu wewnętrznego; 

Or. en 

 

Poprawka  543 

Michael Theurer, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. uważa, że procedura dotycząca 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

20. uważa, że procedura dotycząca 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
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musi być wykorzystywana w bardziej 

wyważony sposób między krajami 

deficytowymi i krajami z nadwyżką, 

powinna mieć także zastosowanie do 

krajów posiadających znaczące pole do 

działania; 

musi być wykorzystywana w bardziej 

efektywny sposób, w szczególności w 

odniesieniu do wzmacniania 

konkurencyjności; 

Or. en 

 

Poprawka  544 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. uważa, że procedura dotycząca 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

musi być wykorzystywana w bardziej 

wyważony sposób między krajami 

deficytowymi i krajami z nadwyżką, 

powinna mieć także zastosowanie do 

krajów posiadających znaczące pole do 

działania; 

20. uważa, że procedura dotycząca 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

musi być wykorzystywana w bardziej 

skuteczny sposób, zwłaszcza w kontekście 

zwiększenia konkurencyjności i lepszego 

uwzględniania strefy euro jako całości, w 

tym wszystkich skutków ubocznych 

krajowych strategii politycznych na 

innych rynkach, za pośrednictwem tablicy 

wyników; 

Or. en 

 

Poprawka  545 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. uważa, że procedura dotycząca 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

musi być wykorzystywana w bardziej 

wyważony sposób między krajami 

deficytowymi i krajami z nadwyżką, 

20. uważa, że procedura dotycząca 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

musi być wykorzystywana w bardziej 

wyważony sposób między krajami 

deficytowymi i krajami z nadwyżką, 
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powinna mieć także zastosowanie do 

krajów posiadających znaczące pole do 

działania; 

powinna mieć także zastosowanie do 

krajów posiadających znaczące pole do 

działania; wzywa Komisję do dokonania 

przeglądu procedury dotyczącej zakłóceń 

równowagi makroekonomicznej z myślą o 

starannym opracowaniu w pełni 

jednolitych wytycznych dotyczących 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

w zakresie rachunków bieżących w 

ramach procedury dotyczącej zakłóceń 

równowagi makroekonomicznej; 

Or. en 

 

Poprawka  546 

Ivana Maletić 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. przypomina ostatnie szczegółowe 

oceny sytuacji i sprawozdania 

poszczególnych państw (opublikowane w 

dniu 26 lutego 2015 r.), w których szereg 

państw członkowskich zakwalifikowano 

do kategorii nadmierne zakłócenie 

równowagi makroekonomicznej 

(kategoria 5) i zakłócenie równowagi 

makroekonomicznej (kategoria 4), i 

wzywa do przedsięwzięcia zdecydowanych 

środków z zakresu polityki z myślą o 

likwidacji tych zakłóceń; 

Or. en 

 

Poprawka  547 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. podkreśla szkodliwy wpływ 

odwróconej piramidy wieku na system 

emerytalny oraz wynikającą z tego 

potrzebę osiągnięcia przez państwa 

członkowskie dotknięte zmianą 

demograficzną znacznych nadwyżek w 

bilansie handlowym w ujęciu 

długoterminowym, co jest konieczne do 

tego, aby były w stanie zapewnić 

wystarczający poziom emerytur w 

przyszłości; zwraca się do Komisji o 

wyjaśnienie, w jaki sposób sytuacja ta 

zostanie uwzględniona w procedurze 

nadzoru makroekonomicznego; 

Or. en 

 

Poprawka  548 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. zwraca się do Komisji o 

zaproponowanie szczególnych środków z 

zakresu polityki, instrumentów i kroków 

proceduralnych w celu poprawy bardzo 

asymetrycznego jak dotąd charakteru 

„przywracania równowagi, ze słabym 

popytem krajowym w państwach będących 

wierzycielami, które utrzymują wysokie 

nadwyżki na rachunku obrotów 

bieżących” (sprawozdanie przedkładane w 

ramach mechanizmu ostrzegania w 

ramach procedury dotyczącej zakłóceń 

równowagi makroekonomicznej, listopad 

2014 r., s. 2); 

Or. en 
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Poprawka  549 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20b. zauważa, że kryzys w strefie euro 

pokazał, że w sytuacji braku istotnych 

instrumentów makroekonomicznych na 

szczeblu krajowym (kurs wymiany, 

polityka monetarna, węziej lub szerzej 

zakrojona polityka budżetowa) 

wewnętrzna dewaluacja może być 

jedynym rozwiązaniem oraz że należy ją 

kompensować na szczeblu strefy euro; 

Or. en 

 

Poprawka  550 

Alfred Sant 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. uważa, że należy przeprowadzić 

ocenę skutków społecznych 

długoterminowego wpływu, jaki 

wewnętrzna dewaluacja realizowana od 

2008 r. wywiera na obywateli Unii, 

zwłaszcza w kategorii niższych dochodów 

oraz osób ubogich, której to ocenie 

powinny towarzyszyć wnioski dotyczące 

ewentualnych działań naprawczych; 

Or. en 

 

Poprawka  551 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Alain Cadec 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. wzywa do organizowania co trzeci 

kwartał, przed przyjęciem krajowych 

budżetów państw członkowskich, 

publicznego zebrania ministrów finansów 

państw członkowskich i komisji 

gospodarczej Parlamentu Europejskiego; 

Or. fr 

 

Poprawka  552 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. wzywa do uzupełnienia tabeli 

wskaźników dotyczących zakłóceń 

równowagi makroekonomicznej o 

wskaźniki społeczne, które powinny być 

równoważne względem pozostałych 

wskaźników procedury dotyczącej 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

jest zdania, że wskaźniki takie muszą być 

ponadto w stanie uruchomić działania 

naprawcze, nie zaś służyć wyłącznie 

„monitorowaniu” ogólnej sytuacji 

społeczno-gospodarczej; twierdzi, że 

nadmierne bezrobocie, nierówności i 

ubóstwo także powodują zagrożenie 

powstania zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej w strefie euro; 

przypomina swoje wielokrotne apele o 

przyjęcie wskaźników odnoszących się do 

efektywnego gospodarowania zasobami, 

wskaźników dotyczących jednostkowego 

kosztu kapitału, a także innych 

wskaźników istotnych dla monitorowania 

postępu w kierunku zaktualizowanych 
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celów strategii „Europa 2020”; w tym 

także o przyjęcie wskaźników dotyczących 

konkurencyjności pozakosztowej w takich 

obszarach jak badania i rozwój, 

kształcenie i szkolenie; 

Or. en 

 

Poprawka  553 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20b. podkreśla, że ujęcie wskaźnika 

odnoszącego się do efektywnego 

gospodarowania zasobami w tabeli 

wskaźników procedury dotyczącej 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

powinno przede wszystkim ułatwić 

monitorowanie postępu w kierunku 

oddzielenia rozwoju gospodarczego od 

wykorzystywania zasobów naturalnych; 

Or. en 

 

Poprawka  554 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20c. jest zdania, że tabela wskaźników 

procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej powinna zostać 

najpierw poddana demokratycznej 

kontroli współprawodawców UE, co 

oznacza, że należy dokonać przeglądu ram 
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procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej przynajmniej zgodnie 

ze stanowiskiem Parlamentu 

Europejskiego przyjętym przed 

rozpoczęciem negocjacji w sprawie 

pakietu sześciu wniosków 

ustawodawczych dotyczących zarządzania 

gospodarczego, które to stanowisko 

przewidywało przyjęcie tabeli wskaźników 

procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej w drodze aktu 

delegowanego; 

Or. en 

 

Poprawka  555 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. wzywa Komisję do zbadania, w jaki 

sposób można lepiej dostosować części 

prewencyjne i naprawcze paktu 

stabilności i wzrostu, w szczególności w 

odniesieniu do inwestycji umożliwiających 

tymczasowe odstępstwo od 

średniookresowego celu budżetowego lub 

ścieżki dostosowania prowadzącej do tego 

celu, w ramach marginesu bezpieczeństwa 

w części prewencyjnej; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  556 

Siegfried Mureșan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 
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Projekt rezolucji Poprawka 

21. wzywa Komisję do zbadania, w jaki 

sposób można lepiej dostosować części 

prewencyjne i naprawcze paktu 

stabilności i wzrostu, w szczególności w 

odniesieniu do inwestycji umożliwiających 

tymczasowe odstępstwo od 

średniookresowego celu budżetowego lub 

ścieżki dostosowania prowadzącej do tego 

celu, w ramach marginesu bezpieczeństwa 

w części prewencyjnej; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  557 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. wzywa Komisję do zbadania, w jaki 

sposób można lepiej dostosować części 

prewencyjne i naprawcze paktu 

stabilności i wzrostu, w szczególności w 

odniesieniu do inwestycji umożliwiających 

tymczasowe odstępstwo od 

średniookresowego celu budżetowego lub 

ścieżki dostosowania prowadzącej do tego 

celu, w ramach marginesu bezpieczeństwa 

w części prewencyjnej; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  558 

Alain Cadec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 
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Projekt rezolucji Poprawka 

21. wzywa Komisję do zbadania, w jaki 

sposób można lepiej dostosować części 

prewencyjne i naprawcze paktu 

stabilności i wzrostu, w szczególności w 

odniesieniu do inwestycji umożliwiających 

tymczasowe odstępstwo od 

średniookresowego celu budżetowego lub 

ścieżki dostosowania prowadzącej do tego 

celu, w ramach marginesu bezpieczeństwa 

w części prewencyjnej; 

21. zauważa pracę Komisji w zakresie 

interpretacji elastyczności zasad paktu 

stabilności i wzrostu, jak również jej 

zrównoważone podejście do kwestii 

inwestycji; 

Or. fr 

 

Poprawka  559 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. wzywa Komisję do zbadania, w jaki 

sposób można lepiej dostosować części 

prewencyjne i naprawcze paktu stabilności 

i wzrostu, w szczególności w odniesieniu 

do inwestycji umożliwiających 

tymczasowe odstępstwo od 

średniookresowego celu budżetowego lub 

ścieżki dostosowania prowadzącej do tego 

celu, w ramach marginesu bezpieczeństwa 

w części prewencyjnej; 

21. wzywa Komisję do zbadania, w jaki 

sposób można lepiej dostosować części 

prewencyjne i naprawcze paktu stabilności 

i wzrostu w szczególności poprzez 

położenie nacisku na wczesne wykrywanie 

i dostosowywanie potencjalnych 

nadmiernych deficytów; 

Or. en 

 

Poprawka  560 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 
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Projekt rezolucji Poprawka 

21. wzywa Komisję do zbadania, w jaki 

sposób można lepiej dostosować części 

prewencyjne i naprawcze paktu stabilności 

i wzrostu, w szczególności w odniesieniu 

do inwestycji umożliwiających 

tymczasowe odstępstwo od 

średniookresowego celu budżetowego lub 

ścieżki dostosowania prowadzącej do tego 

celu, w ramach marginesu bezpieczeństwa 

w części prewencyjnej; 

21. wzywa Komisję do zbadania, w jaki 

sposób można lepiej dostosować części 

prewencyjne i naprawcze paktu stabilności 

i wzrostu, aby unikać odstępstw od 

średniookresowego celu budżetowego lub 

ścieżki dostosowania prowadzącej do tego 

celu; 

Or. de 

 

Poprawka  561 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. wzywa Komisję do zbadania, w jaki 

sposób można lepiej dostosować części 

prewencyjne i naprawcze paktu stabilności 

i wzrostu, w szczególności w odniesieniu 

do inwestycji umożliwiających 

tymczasowe odstępstwo od 

średniookresowego celu budżetowego lub 

ścieżki dostosowania prowadzącej do tego 

celu, w ramach marginesu bezpieczeństwa 

w części prewencyjnej; 

21. wzywa Komisję do zbadania, w jaki 

sposób można lepiej dostosować części 

prewencyjne i naprawcze paktu stabilności 

i wzrostu do strategii na rzecz pobudzania 

wzrostu gospodarczego, zmniejszenia 

bezrobocia i rozwiązania problemu 

ubóstwa i wykluczenia społecznego; 

uważa, że w kontekście oceny 

odpowiedzialności budżetowej państwa 

jakościowe punkty odniesienia są 

odpowiedniejsze niż ilościowe punkty 

odniesienia; 

Or. en 

 

Poprawka  562 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 
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Projekt rezolucji Poprawka 

21. wzywa Komisję do zbadania, w jaki 

sposób można lepiej dostosować części 

prewencyjne i naprawcze paktu stabilności 

i wzrostu, w szczególności w odniesieniu 

do inwestycji umożliwiających 

tymczasowe odstępstwo od 

średniookresowego celu budżetowego lub 

ścieżki dostosowania prowadzącej do tego 

celu, w ramach marginesu bezpieczeństwa 

w części prewencyjnej; 

21. wzywa Komisję do zbadania, w jaki 

sposób można lepiej dostosować części 

prewencyjne i naprawcze paktu stabilności 

i wzrostu; 

Or. en 

 

Poprawka  563 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. wzywa Komisję do zbadania, w jaki 

sposób można lepiej dostosować części 

prewencyjne i naprawcze paktu stabilności 

i wzrostu, w szczególności w odniesieniu 

do inwestycji umożliwiających 

tymczasowe odstępstwo od 

średniookresowego celu budżetowego lub 

ścieżki dostosowania prowadzącej do tego 

celu, w ramach marginesu bezpieczeństwa 

w części prewencyjnej; 

21. popiera podejście Komisji, zgodne z 

pakietem sześciu wniosków 

ustawodawczych, zakładające precyzyjne 

rozróżnienie części prewencyjnych i 

naprawczych paktu stabilności i wzrostu, 

w szczególności w odniesieniu do 

inwestycji umożliwiających tymczasowe 

odstępstwo od średniookresowego celu 

budżetowego lub ścieżki dostosowania 

prowadzącej do tego celu, w ramach 

marginesu bezpieczeństwa w części 

prewencyjnej, z uwagi na to, że państwa 

podlegające części prewencyjnej mają 

większe pole do działania; 

Or. en 

 

Poprawka  564 

Michael Theurer, Cora van Nieuwenhuizen, Sylvie Goulard 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. zwraca się do Komisji o wzięcie pod 

uwagę wszystkich istotnych czynników, w 

tym realnego wzrostu gospodarczego i 

inflacji, przy ocenie sytuacji gospodarczej 

i budżetowej państw członkowskich 

objętych procedurą nadmiernego deficytu; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  565 

Alain Cadec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. zwraca się do Komisji o wzięcie pod 

uwagę wszystkich istotnych czynników, w 

tym realnego wzrostu gospodarczego i 

inflacji, przy ocenie sytuacji gospodarczej i 

budżetowej państw członkowskich 

objętych procedurą nadmiernego deficytu; 

22. zwraca się do Komisji o dalsze 

analizowanie wszystkich istotnych 

czynników, w tym realnego wzrostu 

gospodarczego i inflacji, przy ocenie 

sytuacji gospodarczej i budżetowej państw 

członkowskich objętych procedurą 

nadmiernego deficytu; 

Or. fr 

 

Poprawka  566 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. zwraca się do Komisji o wzięcie pod 

uwagę wszystkich istotnych czynników, w 

tym realnego wzrostu gospodarczego i 

inflacji, przy ocenie sytuacji gospodarczej 

22. zwraca się do Komisji o dokonanie 

surowej oceny sytuacji gospodarczej 

państw członkowskich objętych procedurą 

nadmiernego deficytu; 
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i budżetowej państw członkowskich 

objętych procedurą nadmiernego deficytu; 

Or. en 

 

Poprawka  567 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. zwraca się do Komisji o wzięcie pod 

uwagę wszystkich istotnych czynników, w 

tym realnego wzrostu gospodarczego i 

inflacji, przy ocenie sytuacji gospodarczej 

i budżetowej państw członkowskich 

objętych procedurą nadmiernego deficytu; 

22. zwraca się do Komisji o wzięcie pod 

uwagę wszystkich istotnych czynników, w 

tym realnego wzrostu gospodarczego, 

długoterminowych inwestycji publicznych, 

a także uczciwości i demokratycznej 

rozliczalności wydatków publicznych i 

systemu podatkowego przy ocenie sytuacji 

gospodarczej i budżetowej państw 

członkowskich; 

Or. en 

 

Poprawka  568 

Thomas Mann 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. zwraca się do Komisji o wzięcie pod 

uwagę wszystkich istotnych czynników, w 

tym realnego wzrostu gospodarczego i 

inflacji, przy ocenie sytuacji gospodarczej i 

budżetowej państw członkowskich 

objętych procedurą nadmiernego deficytu; 

22. zwraca się do Komisji o uwzględnienie 

w swych analizach wszystkich kluczowych 

czynników, w tym realnego wzrostu 

gospodarczego i inflacji, przy ocenie 

sytuacji gospodarczej i budżetowej państw 

członkowskich objętych procedurą 

nadmiernego deficytu; 

Or. en 

 



 

AM\1052384PL.doc 99/173 PE549.458v01-00 

 PL 

Poprawka  569 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. zwraca się do Komisji o wzięcie pod 

uwagę wszystkich istotnych czynników, w 

tym realnego wzrostu gospodarczego i 

inflacji, przy ocenie sytuacji gospodarczej i 

budżetowej państw członkowskich 

objętych procedurą nadmiernego deficytu; 

22. zwraca się do Komisji o wzięcie pod 

uwagę wszystkich istotnych czynników, w 

tym realnego wzrostu gospodarczego, 

inflacji i bezrobocia, przy ocenie sytuacji 

gospodarczej i budżetowej państw 

członkowskich objętych procedurą 

nadmiernego deficytu; 

Or. en 

 

Poprawka  570 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. zwraca się do Komisji o wzięcie pod 

uwagę wszystkich istotnych czynników, w 

tym realnego wzrostu gospodarczego i 

inflacji, przy ocenie sytuacji gospodarczej i 

budżetowej państw członkowskich 

objętych procedurą nadmiernego deficytu; 

22. zwraca się do Komisji o 

przeanalizowanie wszystkich istotnych 

czynników, w tym realnego wzrostu 

gospodarczego i inflacji, przy ocenie 

sytuacji gospodarczej i budżetowej państw 

członkowskich objętych procedurą 

nadmiernego deficytu; 

Or. en 

 

Poprawka  571 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 
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Projekt rezolucji Poprawka 

22. zwraca się do Komisji o wzięcie pod 

uwagę wszystkich istotnych czynników, w 

tym realnego wzrostu gospodarczego i 

inflacji, przy ocenie sytuacji gospodarczej i 

budżetowej państw członkowskich 

objętych procedurą nadmiernego deficytu; 

22. zwraca się do Komisji o wzięcie pod 

uwagę wszystkich istotnych czynników, w 

tym realnego wzrostu gospodarczego i 

inflacji, a także stóp bezrobocia, przy 

ocenie sytuacji gospodarczej i budżetowej 

państw członkowskich objętych procedurą 

nadmiernego deficytu; 

Or. en 

 

Poprawka  572 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. nalega na konieczność wyjaśnienia 

sposobu, w jaki bierze się pod uwagę 

skuteczne działania w ramach procedury 

nadmiernego deficytu; 

skreślony 

Or. de 

 

Poprawka  573 

Alain Cadec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. nalega na konieczność wyjaśnienia 

sposobu, w jaki bierze się pod uwagę 

skuteczne działania w ramach procedury 

nadmiernego deficytu; 

skreślony 

Or. fr 
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Poprawka  574 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. nalega na konieczność wyjaśnienia 

sposobu, w jaki bierze się pod uwagę 

skuteczne działania w ramach procedury 

nadmiernego deficytu; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  575 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. nalega na konieczność wyjaśnienia 

sposobu, w jaki bierze się pod uwagę 

skuteczne działania w ramach procedury 

nadmiernego deficytu; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  576 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. nalega na konieczność wyjaśnienia 

sposobu, w jaki bierze się pod uwagę 

skuteczne działania w ramach procedury 

nadmiernego deficytu; 

23. jest zaniepokojony tym, że niektóre 

państwa członkowskie wykazują ryzyko 

naruszenia zasad procedury nadmiernego 

deficytu; podkreśla, że państwa 

członkowskie powinny do końca 2015 r. 

zmniejszyć swoje deficyty budżetowe do 
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3% PKB dzięki reformom strukturalnym; 

nalega na surową i dogłębną ocenę 

działań podejmowanych w ramach 

procedury nadmiernego deficytu; 

Or. en 

 

Poprawka  577 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. nalega na konieczność wyjaśnienia 

sposobu, w jaki bierze się pod uwagę 

skuteczne działania w ramach procedury 

nadmiernego deficytu; 

23. podkreśla, że przeprowadzona przez 

Komisję ocena wszystkich istotnych 

czynników w ramach części prewencyjnej 

i części naprawczej skupia się przede 

wszystkim na wskaźnikach społecznych i 

makroekonomicznych; nalega na 

konieczność oparcia oceny sytuacji 

budżetowej na wskaźnikach jakościowych, 

takich jak uczciwość, skuteczność i 

demokratyczna rozliczalność zarówno 

wydatków publicznych, jak i systemu 

podatkowego; 

Or. en 

 

Poprawka  578 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. nalega na konieczność wyjaśnienia 

sposobu, w jaki bierze się pod uwagę 

skuteczne działania w ramach procedury 

nadmiernego deficytu; 

23. Uważa, że sposób, w jaki bierze się pod 

uwagę skuteczne działania w ramach 

procedury nadmiernego deficytu, należy 

oprzeć na jasnych i wymiernych 

kryteriach liczbowych; 
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Or. en 

 

Poprawka  579 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. stwierdza, że skupienie się na 

deficytach strukturalnych od czasu 

przeprowadzonej w 2005 r. reformy paktu 

stabilności i wzrostu wraz z 

wprowadzeniem zasad dotyczących 

wydatków w ramach reformy z 2011 r., 

stwarza margines dla uznaniowego 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu, 

gdyż obliczenia potencjalnego wzrostu, na 

których opiera się ocena deficytów 

strukturalnych, oraz reguła wydatkowa 

opierają się na kilku wątpliwych 

założeniach i istotnych zmianach między 

prognozami jesiennymi i wiosennymi 

Komisji, co prowadzi do różnych obliczeń 

oraz rozbieżnych ocen w odniesieniu do 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  580 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. stwierdza, że skupienie się na 

deficytach strukturalnych od czasu 

przeprowadzonej w 2005 r. reformy paktu 

stabilności i wzrostu wraz z 

wprowadzeniem zasad dotyczących 

wydatków w ramach reformy z 2011 r., 

skreślony 
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stwarza margines dla uznaniowego 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu, 

gdyż obliczenia potencjalnego wzrostu, na 

których opiera się ocena deficytów 

strukturalnych, oraz reguła wydatkowa 

opierają się na kilku wątpliwych 

założeniach i istotnych zmianach między 

prognozami jesiennymi i wiosennymi 

Komisji, co prowadzi do różnych obliczeń 

oraz rozbieżnych ocen w odniesieniu do 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu; 

Or. en 

 

Poprawka  581 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. stwierdza, że skupienie się na 

deficytach strukturalnych od czasu 

przeprowadzonej w 2005 r. reformy paktu 

stabilności i wzrostu wraz z 

wprowadzeniem zasad dotyczących 

wydatków w ramach reformy z 2011 r., 

stwarza margines dla uznaniowego 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu, 

gdyż obliczenia potencjalnego wzrostu, na 

których opiera się ocena deficytów 

strukturalnych, oraz reguła wydatkowa 

opierają się na kilku wątpliwych 

założeniach i istotnych zmianach między 

prognozami jesiennymi i wiosennymi 

Komisji, co prowadzi do różnych obliczeń 

oraz rozbieżnych ocen w odniesieniu do 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu; 

24. stwierdza, że skupienie się na 

deficytach strukturalnych od czasu 

przeprowadzonej w 2005 r. reformy paktu 

stabilności i wzrostu wraz z 

wprowadzeniem zasad dotyczących 

wydatków w ramach reformy z 2011 r., jak 

również koncepcji luki produktowej, która 

jest niezwykle trudna do prawidłowego 

oszacowania, stwarzają tym samym 

margines dla uznaniowego wdrażania 

paktu stabilności i wzrostu; wyraża obawę, 

że obliczenia potencjalnego wzrostu, na 

których opiera się ocena deficytów 

strukturalnych, oraz reguła wydatkowa 

opierają się na kilku wątpliwych 

założeniach i mogą prowadzić do istotnych 

zmian między prognozami jesiennymi i 

wiosennymi Komisji, co prowadzi do 

różnych obliczeń oraz rozbieżnych ocen w 

odniesieniu do wdrażania paktu stabilności 

i wzrostu; 

Or. en 
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Poprawka  582 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. stwierdza, że skupienie się na 

deficytach strukturalnych od czasu 

przeprowadzonej w 2005 r. reformy paktu 

stabilności i wzrostu wraz z 

wprowadzeniem zasad dotyczących 

wydatków w ramach reformy z 2011 r., 

stwarza margines dla uznaniowego 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu, 

gdyż obliczenia potencjalnego wzrostu, na 

których opiera się ocena deficytów 

strukturalnych, oraz reguła wydatkowa 

opierają się na kilku wątpliwych 

założeniach i istotnych zmianach między 

prognozami jesiennymi i wiosennymi 

Komisji, co prowadzi do różnych obliczeń 

oraz rozbieżnych ocen w odniesieniu do 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu; 

24. stwierdza, że skupienie się na 

deficytach strukturalnych od czasu 

przeprowadzonej w 2005 r. reformy paktu 

stabilności i wzrostu wraz z 

wprowadzeniem zasad dotyczących 

wydatków w ramach reformy z 2011 r., 

stwarza margines dla uznaniowego 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu, 

gdyż obliczenia potencjalnego wzrostu, na 

których opiera się ocena deficytów 

strukturalnych, oraz reguła wydatkowa 

opierają się na istotnych zmianach między 

prognozami jesiennymi i wiosennymi 

Komisji, co prowadzi do różnych obliczeń 

oraz rozbieżnych ocen w odniesieniu do 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu; 

Or. en 

 

Poprawka  583 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. stwierdza, że skupienie się na 

deficytach strukturalnych od czasu 

przeprowadzonej w 2005 r. reformy paktu 

stabilności i wzrostu wraz z 

wprowadzeniem zasad dotyczących 

wydatków w ramach reformy z 2011 r., 

stwarza margines dla uznaniowego 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu, 

24. zwraca uwagę, że skupienie się na 

deficytach strukturalnych od czasu 

przeprowadzonej w 2005 r. reformy paktu 

stabilności i wzrostu wraz z 

wprowadzeniem zasad dotyczących 

wydatków w ramach reformy z 2011 r., 

stwarza margines dla uznaniowego 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu, 
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gdyż obliczenia potencjalnego wzrostu, na 

których opiera się ocena deficytów 

strukturalnych, oraz reguła wydatkowa 

opierają się na kilku wątpliwych 

założeniach i istotnych zmianach między 

prognozami jesiennymi i wiosennymi 

Komisji, co prowadzi do różnych obliczeń 

oraz rozbieżnych ocen w odniesieniu do 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu; 

gdyż obliczenia potencjalnego wzrostu, na 

których opiera się ocena deficytów 

strukturalnych, oraz reguła wydatkowa 

opierają się na kilku wątpliwych 

założeniach i istotnych zmianach między 

prognozami jesiennymi i wiosennymi 

Komisji, co prowadzi do różnych obliczeń 

oraz rozbieżnych ocen w odniesieniu do 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu; 

podkreśla, że należy unikać takich 

odstępstw w celu zwiększenia skuteczności 

planowania; 

Or. de 

 

Poprawka  584 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. stwierdza, że skupienie się na 

deficytach strukturalnych od czasu 

przeprowadzonej w 2005 r. reformy paktu 

stabilności i wzrostu wraz z 

wprowadzeniem zasad dotyczących 

wydatków w ramach reformy z 2011 r., 

stwarza margines dla uznaniowego 
wdrażania paktu stabilności i wzrostu, 

gdyż obliczenia potencjalnego wzrostu, na 

których opiera się ocena deficytów 

strukturalnych, oraz reguła wydatkowa 

opierają się na kilku wątpliwych 

założeniach i istotnych zmianach między 

prognozami jesiennymi i wiosennymi 

Komisji, co prowadzi do różnych obliczeń 

oraz rozbieżnych ocen w odniesieniu do 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu; 

24. zauważa, że skupienie się na deficytach 

strukturalnych od czasu przeprowadzonej 

w 2005 r. reformy paktu stabilności i 

wzrostu wraz z wprowadzeniem zasad 

dotyczących wydatków w ramach reformy 

z 2011 r., spowodowały zakłócenia we 

wdrażaniu paktu stabilności i wzrostu, 

gdyż obliczenia potencjalnego wzrostu i 

luk produktowych, na których opiera się 

ocena deficytów strukturalnych, opierają 

się na kilku wątpliwych założeniach i 

istotnych zmianach między prognozami 

jesiennymi i wiosennymi Komisji, co 

prowadzi do różnych obliczeń oraz 

rozbieżnych ocen w odniesieniu do 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu; 

Or. en 
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Poprawka  585 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. stwierdza, że skupienie się na 

deficytach strukturalnych od czasu 

przeprowadzonej w 2005 r. reformy paktu 

stabilności i wzrostu wraz z 

wprowadzeniem zasad dotyczących 

wydatków w ramach reformy z 2011 r., 

stwarza margines dla uznaniowego 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu, 

gdyż obliczenia potencjalnego wzrostu, na 

których opiera się ocena deficytów 

strukturalnych, oraz reguła wydatkowa 

opierają się na kilku wątpliwych 

założeniach i istotnych zmianach między 

prognozami jesiennymi i wiosennymi 

Komisji, co prowadzi do różnych obliczeń 

oraz rozbieżnych ocen w odniesieniu do 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu; 

24. stwierdza, że skupienie się na 

deficytach strukturalnych od czasu 

przeprowadzonej w 2005 r. reformy paktu 

stabilności i wzrostu wraz z 

wprowadzeniem zasad dotyczących 

wydatków w ramach reformy z 2011 r., 

powoduje niepewność, złożoność i stwarza 

margines dla uznaniowego wdrażania 

paktu stabilności i wzrostu, gdyż 

obliczenia potencjalnego wzrostu, na 

których opiera się ocena deficytów 

strukturalnych, oraz reguła wydatkowa 

opierają się na kilku wątpliwych 

założeniach i istotnych zmianach między 

prognozami jesiennymi i wiosennymi 

Komisji, co prowadzi do różnych obliczeń 

oraz rozbieżnych ocen w odniesieniu do 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu; 

Or. en 

 

Poprawka  586 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. stwierdza, że skupienie się na 

deficytach strukturalnych od czasu 

przeprowadzonej w 2005 r. reformy paktu 

stabilności i wzrostu wraz z 

wprowadzeniem zasad dotyczących 

wydatków w ramach reformy z 2011 r., 

stwarza margines dla uznaniowego 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu, 

24. stwierdza, że skupienie się na 

deficytach strukturalnych od czasu 

przeprowadzonej w 2005 r. reformy paktu 

stabilności i wzrostu wraz z 

wprowadzeniem zasad dotyczących 

wydatków w ramach reformy z 2011 r., 

stwarza margines dla uznaniowego 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu, 
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gdyż obliczenia potencjalnego wzrostu, na 

których opiera się ocena deficytów 

strukturalnych, oraz reguła wydatkowa 

opierają się na kilku wątpliwych 

założeniach i istotnych zmianach między 

prognozami jesiennymi i wiosennymi 

Komisji, co prowadzi do różnych obliczeń 

oraz rozbieżnych ocen w odniesieniu do 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu; 

gdyż obliczenia potencjalnego wzrostu i 

produktu potencjalnego, na których opiera 

się ocena deficytów strukturalnych, oraz 

reguła wydatkowa opierają się na kilku 

wątpliwych założeniach i istotnych 

zmianach między prognozami jesiennymi i 

wiosennymi Komisji, co prowadzi do 

różnych obliczeń oraz rozbieżnych ocen w 

odniesieniu do wdrażania paktu stabilności 

i wzrostu; 

Or. en 

 

Poprawka  587 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. stwierdza, że skupienie się na 

deficytach strukturalnych od czasu 

przeprowadzonej w 2005 r. reformy paktu 

stabilności i wzrostu wraz z 

wprowadzeniem zasad dotyczących 

wydatków w ramach reformy z 2011 r., 

stwarza margines dla uznaniowego 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu, 

gdyż obliczenia potencjalnego wzrostu, na 

których opiera się ocena deficytów 

strukturalnych, oraz reguła wydatkowa 

opierają się na kilku wątpliwych 

założeniach i istotnych zmianach między 

prognozami jesiennymi i wiosennymi 

Komisji, co prowadzi do różnych obliczeń 

oraz rozbieżnych ocen w odniesieniu do 

wdrażania paktu stabilności i wzrostu; 

24. stwierdza, że skupienie się na 

deficytach strukturalnych od czasu 

przeprowadzonej w 2005 r. reformy paktu 

stabilności i wzrostu wraz z 

wprowadzeniem zasad dotyczących 

wydatków w ramach reformy z 2011 r., 

stwarza margines dla większej 

elastyczności we wdrażaniu paktu 

stabilności i wzrostu, gdyż obliczenia 

potencjalnego wzrostu, na których opiera 

się ocena deficytów strukturalnych, oraz 

reguła wydatkowa opierają się na kilku 

wątpliwych założeniach i istotnych 

zmianach między prognozami jesiennymi i 

wiosennymi Komisji, co prowadzi do 

różnych obliczeń oraz rozbieżnych ocen w 

odniesieniu do wdrażania paktu stabilności 

i wzrostu; 

Or. en 

 

Poprawka  588 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 24a. stwierdza, że przy obliczaniu deficytu 

strukturalnego lub strukturalnego salda 

budżetowego dochodzi do znaczących 

opóźnień, a znaczące kontrowersje 

dotyczące definicji i pomiaru podważają 

metodę stosowaną do obliczeń; 

Or. en 

 

Poprawka  589 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 24b. zauważa fakt, że w komunikacie 

Komisji w sprawie elastyczności kładzie 

się nacisk na rolę luki produktowej; 

Or. en 

 

Poprawka  590 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 24a. w tym kontekście wzywa Komisję do 

przedstawienia wniosku ustawodawczego 

w sprawie ujednolicenia koncepcji „salda 

strukturalnego” w przepisach; opowiada 

się w szczególności za wprowadzeniem 

bardziej kompletnej definicji koncepcji 
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odzwierciedlającej szersze teoretyczne tło 

obejmujące, między innymi, powiązaną 

rolę cyklu finansowego i 

koniunkturalnego;  

Or. en 

 

Poprawka  591 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 24b. przypomina Komisji, że nie spełniła 

ona jeszcze kilku wymogów dotyczących 

monitorowania przewidzianych w 

rozporządzeniu (UE) nr 473/2013 

dotyczących, między innymi, oszacowania 

efektów mnożnikowych poszczególnych 

państw jak również wskazówek 

dotyczących sposobu, w jaki reformy i 

działania mogą przyczynić się do 

osiągnięcia celów określonych w ramach 

unijnej strategii na rzecz wzrostu i 

zatrudnienia; wzywa Komisję do działania 

zgodnie z art. 265 Traktatu, aby spełniła 

wyżej określone zobowiązania prawne; 

Or. en 

 

Poprawka  592 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby w ocenie sytuacji 

budżetowej państw członkowskich 

uwzględniała większą równowagę między 

skreślony 
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wpływem uzgodnionych środków polityki 

budżetowej i danymi budżetowymi 

opartymi o szacowany potencjał wzrostu 

PKB, luki produktowe i deficyty 

strukturalne, które mogą wprowadzić 

nieoczekiwane radykalne zmiany na 

późniejszym etapie; 

Or. en 

 

Poprawka  593 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby w ocenie sytuacji 

budżetowej państw członkowskich 

uwzględniała większą równowagę między 

wpływem uzgodnionych środków polityki 

budżetowej i danymi budżetowymi 

opartymi o szacowany potencjał wzrostu 

PKB, luki produktowe i deficyty 

strukturalne, które mogą wprowadzić 

nieoczekiwane radykalne zmiany na 

późniejszym etapie; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  594 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby w ocenie sytuacji 

budżetowej państw członkowskich 

uwzględniała większą równowagę między 

wpływem uzgodnionych środków polityki 

budżetowej i danymi budżetowymi 

skreślony 
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opartymi o szacowany potencjał wzrostu 

PKB, luki produktowe i deficyty 

strukturalne, które mogą wprowadzić 

nieoczekiwane radykalne zmiany na 

późniejszym etapie; 

Or. en 

 

Poprawka  595 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby w ocenie sytuacji 

budżetowej państw członkowskich 

uwzględniała większą równowagę między 

wpływem uzgodnionych środków polityki 

budżetowej i danymi budżetowymi 

opartymi o szacowany potencjał wzrostu 

PKB, luki produktowe i deficyty 

strukturalne, które mogą wprowadzić 

nieoczekiwane radykalne zmiany na 

późniejszym etapie; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  596 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby w ocenie sytuacji 

budżetowej państw członkowskich 

uwzględniała większą równowagę między 

wpływem uzgodnionych środków polityki 

budżetowej i danymi budżetowymi 

opartymi o szacowany potencjał wzrostu 

PKB, luki produktowe i deficyty 

25. wzywa Komisję, aby w ocenie sytuacji 

budżetowej państw członkowskich 

uwzględniała wyłącznie takie środki 

polityki budżetowej i reformy 

strukturalne, które są faktycznie 

realizowane; 
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strukturalne, które mogą wprowadzić 

nieoczekiwane radykalne zmiany na 

późniejszym etapie; 

Or. de 

 

Poprawka  597 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby w ocenie sytuacji 

budżetowej państw członkowskich 

uwzględniała większą równowagę między 

wpływem uzgodnionych środków polityki 

budżetowej i danymi budżetowymi 

opartymi o szacowany potencjał wzrostu 

PKB, luki produktowe i deficyty 

strukturalne, które mogą wprowadzić 

nieoczekiwane radykalne zmiany na 

późniejszym etapie; 

25. wzywa Komisję, aby w ocenie sytuacji 

budżetowej państw członkowskich była 

świadoma potencjalnych różnic między 

uzgodnionym wysiłkiem budżetowym a 

rzeczywistym osiągniętym wpływem 

budżetowym; 

Or. en 

 

Poprawka  598 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby w ocenie sytuacji 

budżetowej państw członkowskich 

uwzględniała większą równowagę między 

wpływem uzgodnionych środków polityki 

budżetowej i danymi budżetowymi 

opartymi o szacowany potencjał wzrostu 

PKB, luki produktowe i deficyty 

strukturalne, które mogą wprowadzić 

25. wzywa Komisję, aby w ocenie sytuacji 

budżetowej państw członkowskich 

uwzględniała lepszą ocenę wpływu 

uzgodnionych środków polityki 

budżetowej w oparciu o doświadczenie 

płynące z utrzymujących się 

optymistycznych prognoz dotyczących 

krajów dostosowujących się i debatę na 
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nieoczekiwane radykalne zmiany na 

późniejszym etapie; 

temat mnożnika fiskalnego; 

Or. en 

 

Poprawka  599 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby w ocenie sytuacji 

budżetowej państw członkowskich 

uwzględniała większą równowagę między 

wpływem uzgodnionych środków polityki 

budżetowej i danymi budżetowymi 

opartymi o szacowany potencjał wzrostu 

PKB, luki produktowe i deficyty 

strukturalne, które mogą wprowadzić 

nieoczekiwane radykalne zmiany na 

późniejszym etapie; 

25. wzywa Komisję, aby w ocenie sytuacji 

budżetowej państwa członkowskiego 

opierała swoją analizę na konkretnych i 

udowodnionych faktach oraz aby w 

stosownych przypadkach przedsięwzięła 

niezbędne środki; 

Or. en 

 

Poprawka  600 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby w ocenie sytuacji 

budżetowej państw członkowskich 

uwzględniała większą równowagę między 

wpływem uzgodnionych środków polityki 

budżetowej i danymi budżetowymi 

opartymi o szacowany potencjał wzrostu 

PKB, luki produktowe i deficyty 

strukturalne, które mogą wprowadzić 

nieoczekiwane radykalne zmiany na 

25. wzywa Komisję, aby w ocenie sytuacji 

budżetowej państw członkowskich 

uwzględniała większą równowagę między 

wpływem uzgodnionych środków i reform 

polityki budżetowej a danymi 

budżetowymi opartymi o szacowany 

potencjał wzrostu PKB, luki produktowe i 

deficyty strukturalne, które mogą 

wprowadzić nieoczekiwane radykalne 
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późniejszym etapie; zmiany na późniejszym etapie; 

Or. en 

 

Poprawka  601 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby w ocenie sytuacji 

budżetowej państw członkowskich 

uwzględniała większą równowagę między 

wpływem uzgodnionych środków polityki 

budżetowej i danymi budżetowymi 

opartymi o szacowany potencjał wzrostu 

PKB, luki produktowe i deficyty 

strukturalne, które mogą wprowadzić 

nieoczekiwane radykalne zmiany na 

późniejszym etapie; 

25. wzywa Komisję, aby w ocenie sytuacji 

budżetowej państw członkowskich 

uwzględniała skutki uzgodnionych 

środków polityki budżetowej i dane 

budżetowe oparte o szacowany potencjał 

wzrostu PKB, luki produktowe i deficyty 

strukturalne, które mogą wprowadzić 

nieoczekiwane radykalne zmiany na 

późniejszym etapie; 

Or. en 

 

Poprawka  602 

Paul Tang 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby w ocenie sytuacji 

budżetowej państw członkowskich 

uwzględniała większą równowagę między 

wpływem uzgodnionych środków polityki 

budżetowej i danymi budżetowymi 

opartymi o szacowany potencjał wzrostu 

PKB, luki produktowe i deficyty 

strukturalne, które mogą wprowadzić 

nieoczekiwane radykalne zmiany na 

późniejszym etapie; 

25. wzywa Komisję, aby w ocenie sytuacji 

budżetowej państw członkowskich 

uwzględniała większą równowagę między 

wpływem uzgodnionych środków polityki 

budżetowej a danymi budżetowymi 

opartymi o szacowany potencjał wzrostu 

PKB, luki produktowe i deficyty 

strukturalne, które mogą wprowadzić 

nieoczekiwane radykalne zmiany na 

późniejszym etapie; wzywa, aby Komisja 

szukając takiej większej równowagi dążyła 
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do kształtowania polityki przewidywalnej i 

spójnej; 

Or. en 

 

Poprawka  603 

Elisa Ferreira 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. wzywa Komisję do rozpoczęcia 

jawnej debaty na forach akademickich na 

temat metodologii stosowanej do 

oszacowania potencjalnego wzrostu PKB i 

strukturalnego salda budżetowego oraz na 

temat przydatności i konsekwencji takich 

szacunków dla wdrażania paktu 

stabilności i wzrostu oraz wiarygodności 

tych szacunków; 

Or. en 

 

Poprawka  604 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. wierzy, że wiarygodność ram 

zarządzania gospodarczego zależy od 

rzetelnego i przejrzystego stosowania 

zasad; wzywa Komisję, aby opublikowała 

sprawozdania niezależnego głównego 

analityka gospodarczego Komisji 

sprawdzające spójność wdrażania zasad; 

zaprasza głównego analityka 

gospodarczego Komisji do przedstawienia 

Parlamentowi Europejskiemu jego/jej 

oceny dotyczącej spójności wdrażania 
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zasad; 

Or. en 

 

Poprawka  605 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Podtytuł 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Demokratyczna odpowiedzialność i 

wyzwania dotyczące pogłębienia 

zarządzania gospodarczego 

Demokratyczna rozliczalność i wyzwania 

dotyczące poprawy zarządzania 

gospodarczego 

Or. en 

 

Poprawka  606 

Bernd Lucke, Sander Loones 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 

mniej skomplikowanej, większej 

odpowiedzialności własna, większej 

przejrzystości i demokracji w zakresie 

zarządzania gospodarczego; uważa, że 

obejmowanie perspektywą głębszej 

integracji nie może zostać osiągnięte 

poprzez dodanie nowego szczebla 

przepisów do już istniejących; 

26. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 

mniejszej złożoności, większej krajowej 

odpowiedzialności i większej 

przejrzystości; 

Or. en 

 

Poprawka  607 

Cora van Nieuwenhuizen 

 



 

PE549.458v01-00 118/173 AM\1052384PL.doc 

PL 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 

mniej skomplikowanej, większej 

odpowiedzialności własna, większej 

przejrzystości i demokracji w zakresie 

zarządzania gospodarczego; uważa, że 

obejmowanie perspektywą głębszej 

integracji nie może zostać osiągnięte 

poprzez dodanie nowego szczebla 

przepisów do już istniejących; 

26. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 

mniejszej złożoności, większej 

odpowiedzialności własnej, większej 

przejrzystości i demokracji w zakresie 

zarządzania gospodarczego; 

Or. en 

 

Poprawka  608 

Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 

mniej skomplikowanej, większej 

odpowiedzialności własnej, większej 

przejrzystości i demokracji w zakresie 

zarządzania gospodarczego; uważa, że 

obejmowanie perspektywą głębszej 

integracji nie może zostać osiągnięte 

poprzez dodanie nowego szczebla 

przepisów do już istniejących; 

26. jest zdania, że istnieje silna i pilna 

potrzeba mniejszej złożoności, większej 

przejrzystości, większej odpowiedzialności 

na szczeblu krajowym i demokratycznej 

rozliczalności w zakresie zarządzania 

gospodarczego; uważa, że zbudowanie 

wytrzymałej UGW zapewniającej trwałą 

poprawę koniunktury przy jednoczesnym 

stawianiu czoła nieuniknionym 

wyzwaniom politycznym nie może zostać 

osiągnięte bez stałego wkładu ze strony 

krajów i zaangażowania parlamentarnego 

na każdym etapie europejskiego semestru, 

w szczególności w odniesieniu do 

odpowiedzialności państw za 

zobowiązania dotyczące reformy 

strukturalnej;  

Or. en 
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Poprawka  609 

Dariusz Rosati 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 

mniej skomplikowanej, większej 

odpowiedzialności własna, większej 

przejrzystości i demokracji w zakresie 

zarządzania gospodarczego; uważa, że 

obejmowanie perspektywą głębszej 

integracji nie może zostać osiągnięte 

poprzez dodanie nowego szczebla 

przepisów do już istniejących; 

26. jest zdania, że pełniejsza integracja 

gospodarcza wymaga mniejszej 

złożoności, większej odpowiedzialności 

własnej i większej przejrzystości w 

zakresie zarządzania gospodarczego; 

Or. en 

 

Poprawka  610 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 

mniej skomplikowanej, większej 

odpowiedzialności własna, większej 

przejrzystości i demokracji w zakresie 

zarządzania gospodarczego; uważa, że 

obejmowanie perspektywą głębszej 

integracji nie może zostać osiągnięte 

poprzez dodanie nowego szczebla 

przepisów do już istniejących; 

26. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 

mniejszej złożoności, większej 

odpowiedzialności własnej i większej 

przejrzystości w zakresie zarządzania 

gospodarczego; uważa, że obejmowanie 

perspektywą głębszej integracji nie może 

zostać osiągnięte poprzez dodanie nowego 

szczebla przepisów do już istniejących; 

wręcz przeciwnie, należy z większą 

efektywnością stosować aktualnie 

obowiązujące przepisy; 

Or. de 

 

Poprawka  611 

Esther de Lange 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 

mniej skomplikowanej, większej 

odpowiedzialności własna, większej 

przejrzystości i demokracji w zakresie 

zarządzania gospodarczego; uważa, że 

obejmowanie perspektywą głębszej 

integracji nie może zostać osiągnięte 

poprzez dodanie nowego szczebla 

przepisów do już istniejących; 

26. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 

mniejszej złożoności, większej 

odpowiedzialności własnej, większej 

przejrzystości i demokracji w zakresie 

zarządzania gospodarczego; uważa, że 

osiągnięcie głębszej integracji poprzez 

dodanie nowych szczebli przepisów do już 

istniejących jest trudne; 

Or. en 

 

Poprawka  612 

Elisa Ferreira 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 

mniej skomplikowanej, większej 

odpowiedzialności własna, większej 

przejrzystości i demokracji w zakresie 

zarządzania gospodarczego; uważa, że 

obejmowanie perspektywą głębszej 

integracji nie może zostać osiągnięte 

poprzez dodanie nowego szczebla 

przepisów do już istniejących; 

26. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 

mniejszej złożoności, większej 

odpowiedzialności własnej, większej 

przejrzystości i demokracji w zakresie 

zarządzania gospodarczego; uważa, że 

obejmowanie perspektywą głębszej 

integracji nie może zostać osiągnięte 

jedynie poprzez dodanie nowego szczebla 

przepisów do już istniejących; 

Or. en 

 

Poprawka  613 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 
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Projekt rezolucji Poprawka 

26. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 

mniej skomplikowanej, większej 

odpowiedzialności własna, większej 

przejrzystości i demokracji w zakresie 

zarządzania gospodarczego; uważa, że 

obejmowanie perspektywą głębszej 

integracji nie może zostać osiągnięte 

poprzez dodanie nowego szczebla 

przepisów do już istniejących; 

26. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 

mniejszej złożoności, większej 

odpowiedzialności własnej, większej 

przejrzystości i demokracji w zakresie 

zarządzania gospodarczego; uważa, że 

obejmowanie perspektywą głębszej 

integracji nie może zostać osiągnięte 

poprzez dodanie nowego szczebla 

przepisów do już istniejących oraz że 

poprawę mogą zainicjować jedynie 

instytucje podlegające demokratycznej 

rozliczalności; 

Or. en 

 

Poprawka  614 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 

mniej skomplikowanej, większej 

odpowiedzialności własna, większej 

przejrzystości i demokracji w zakresie 

zarządzania gospodarczego; uważa, że 

obejmowanie perspektywą głębszej 

integracji nie może zostać osiągnięte 

poprzez dodanie nowego szczebla 

przepisów do już istniejących; 

26. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 

mniejszej złożoności, większej 

odpowiedzialności własnej, większej 

przejrzystości i demokracji w zakresie 

zarządzania gospodarczego; uważa, że 

obejmowanie perspektywą głębszej 

integracji nie może zostać osiągnięte 

poprzez dodanie nowego szczebla 

przepisów do już istniejących ani poprzez 

narzucenie strategii gospodarczych na 

wybrane rządy lub parlamenty narodowe; 

Or. en 

 

Poprawka  615 

Paul Tang 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 

mniej skomplikowanej, większej 

odpowiedzialności własna, większej 

przejrzystości i demokracji w zakresie 

zarządzania gospodarczego; uważa, że 

obejmowanie perspektywą głębszej 

integracji nie może zostać osiągnięte 

poprzez dodanie nowego szczebla 

przepisów do już istniejących; 

26. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 

mniejszej złożoności, większej 

odpowiedzialności własnej, większej 

przejrzystości i demokracji w zakresie 

zarządzania gospodarczego; uważa, że 

obejmowanie perspektywą głębszej 

integracji nie może zostać osiągnięte 

poprzez dodanie nowego szczebla 

przepisów do już istniejących; podkreśla 

ponadto, że zarządzanie gospodarcze 

należy dostosować do budżetu państwa i 

kalendarza kształtowania polityki; 

Or. en 

 

Poprawka  616 

Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 26a. uważa, że bardziej zdecentralizowane 

ramy zarządzania budżetem nie mają 

ujemnego wpływu na właściwe 

funkcjonowanie UGW jeżeli państwo 

członkowskie ponosi pełną 

odpowiedzialność za swoje zasady, a 

instytucje UE są w stanie w pełni 

zagwarantować zgodność z ramami 

nadzoru budżetowego, jednocześnie 

dopuszczając - w ostateczności - realną 

możliwość ogłoszenia przez państwo 

bankructwa; 

Or. en 
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Poprawka  617 

Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 26a. uważa, że wdrożenie i skuteczne 

egzekwowanie istniejących ram 

zarządzania gospodarczego to najlepsza 

droga w kierunku UGW; podkreśla 

potrzebę odpowiedzialności politycznej za 

wspólne zasady i narzędzia na szczeblu 

unijnym i krajowym, w tym potrzebę 

większego zaangażowania parlamentów i 

rządów narodowych na rzecz realizacji 

reform strukturalnych; 

Or. en 

 

Poprawka  618 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 26a. uważa, że w obszarze UGW kontrola 

parlamentarna jest podzielona między 

szczeblami krajowymi a szczeblem 

unijnym i nalega, aby odpowiedzialność 

przyjmowano na szczeblu podejmowania i 

realizacji decyzji, przy kontroli 

parlamentów narodowych nad rządami i 

kontroli Parlamentu Europejskiego nad 

europejską władzą wykonawczą; jedynie w 

ten sposób można zapewnić większą 

odpowiedzialność w ramach procesu 

decyzyjnego; uważa, że szerszą 

legitymację można zapewnić przewidując 

przyjęcie przez parlamenty narodowe 

krajowych programów reform oraz 

ewentualnych partnerstw na rzecz 

konwergencji, a także przyjęcie przez 
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Parlament Europejski kierunków 

europejskiej polityki określonych w 

rocznej analizie wzrostu; podkreśla, że 

współpracy takiej nie należy postrzegać 

jako tworzenia nowego, mieszanego 

organu parlamentarnego, który byłby 

zarówno nieefektywny, jak i 

nieumocowany prawnie z punktu 

widzenia demokratycznego i 

konstytucyjnego; 

Or. en 

 

Poprawka  619 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 26b. uważa, że w perspektywie 

średnioterminowej, w celu zapewnienia 

wymaganej rozliczalności dla EMS, 

konieczne będzie utworzenie parlamentu 

strefy euro, pod auspicjami Parlamentu 

Europejskiego, dla państw członkowskich 

strefy euro obejmującego stosowne 

mechanizmy integracyjne dla państw 

członkowskich, które zobowiązały się 

przystąpić do strefy euro; 

Or. en 

 

Poprawka  620 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. stwierdza w oparciu o obecną sytuację, 

że ramy zarządzania gospodarczego 

skreślony 
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muszą zostać poprawione i uzupełnione w 

perspektywie średnio- i długoterminowej, 

by umożliwić UE i strefie euro stawienie 

czoła wyzwaniom konwergencji, 

długotrwałych inwestycji i zaufania; 

Or. de 

 

Poprawka  621 

Bernd Lucke, Sander Loones 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. stwierdza w oparciu o obecną sytuację, 

że ramy zarządzania gospodarczego muszą 

zostać poprawione i uzupełnione w 

perspektywie średnio- i długoterminowej, 

by umożliwić UE i strefie euro stawienie 

czoła wyzwaniom konwergencji, 

długotrwałych inwestycji i zaufania; 

27. stwierdza w oparciu o obecną sytuację, 

że ramy zarządzania gospodarczego należy 

ponownie ocenić w perspektywie 

średnioterminowej, w celu 

przeanalizowania czy istniejące ramy 

przyniosły oczekiwane skutki oraz określić 

termin przywrócenia stosowania zasady 

„no bail-out”; 

Or. en 

 

Poprawka  622 

Alain Cadec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. stwierdza w oparciu o obecną sytuację, 

że ramy zarządzania gospodarczego 

muszą zostać poprawione i uzupełnione w 

perspektywie średnio- i długoterminowej, 

by umożliwić UE i strefie euro stawienie 

czoła wyzwaniom konwergencji, 

długotrwałych inwestycji i zaufania; 

27. stwierdza w oparciu o obecną sytuację, 

że UE i strefa euro muszą umieć stawić 

czoła wyzwaniom konwergencji, 

długotrwałych inwestycji i zaufania; 

Or. fr 
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Poprawka  623 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. stwierdza w oparciu o obecną sytuację, 

że ramy zarządzania gospodarczego muszą 

zostać poprawione i uzupełnione w 

perspektywie średnio- i długoterminowej, 

by umożliwić UE i strefie euro stawienie 

czoła wyzwaniom konwergencji, 

długotrwałych inwestycji i zaufania; 

27. stwierdza w oparciu o obecną sytuację, 

że ramy zarządzania gospodarczego muszą 

zostać poprawione i uzupełnione w 

perspektywie średnio- i długoterminowej, 

by umożliwić UE i strefie euro stawienie 

czoła wyzwaniom związanym z wyjściem z 

kryzysu, ze stymulowaniem wzrostu, z 

podniesieniem poziomu zatrudnienia, 

promowaniem długoterminowych 
inwestycji i poprawą dobrobytu obywateli 

Unii Europejskiej; 

Or. en 

 

Poprawka  624 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. stwierdza w oparciu o obecną sytuację, 

że ramy zarządzania gospodarczego muszą 

zostać poprawione i uzupełnione w 

perspektywie średnio- i długoterminowej, 

by umożliwić UE i strefie euro stawienie 

czoła wyzwaniom konwergencji, 

długotrwałych inwestycji i zaufania; 

27. stwierdza w oparciu o obecną sytuację, 

że ramy zarządzania gospodarczego muszą 

zostać poprawione w perspektywie 

średnio- i długoterminowej, by umożliwić 

UE i strefie euro stawienie czoła 

wyzwaniom w zakresie wzrostu, 

gospodarczej konwergencji, długotrwałych 

inwestycji, tworzenia miejsc pracy i 

zaufania; 

Or. en 
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Poprawka  625 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. stwierdza w oparciu o obecną sytuację, 

że ramy zarządzania gospodarczego muszą 

zostać poprawione i uzupełnione w 

perspektywie średnio- i długoterminowej, 

by umożliwić UE i strefie euro stawienie 

czoła wyzwaniom konwergencji, 

długotrwałych inwestycji i zaufania; 

27. stwierdza w oparciu o obecną sytuację, 

że ramy zarządzania gospodarczego muszą 

zostać uproszczone, skuteczniej 

egzekwowane i, w stosownych 

przypadkach, uzupełnione w perspektywie 

średnio- i długoterminowej, by umożliwić 

UE i strefie euro stawienie czoła 

wyzwaniom konwergencji, długotrwałych 

inwestycji i zaufania; 

Or. en 

 

Poprawka  626 

Michael Theurer, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. stwierdza w oparciu o obecną sytuację, 

że ramy zarządzania gospodarczego muszą 

zostać poprawione i uzupełnione w 

perspektywie średnio- i długoterminowej, 

by umożliwić UE i strefie euro stawienie 

czoła wyzwaniom konwergencji, 

długotrwałych inwestycji i zaufania; 

27. stwierdza w oparciu o obecną sytuację, 

że ramy zarządzania gospodarczego muszą 

zostać uzupełnione w perspektywie 

średnio- i długoterminowej, by umożliwić 

UE i strefie euro stawienie czoła 

wyzwaniom konwergencji, wyzwaniom w 

zakresie konkurencyjności i zdrowych 

finansów publicznych; 

Or. en 

 

Poprawka  627 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. stwierdza w oparciu o obecną sytuację, 

że ramy zarządzania gospodarczego muszą 

zostać poprawione i uzupełnione w 

perspektywie średnio- i długoterminowej, 

by umożliwić UE i strefie euro stawienie 

czoła wyzwaniom konwergencji, 

długotrwałych inwestycji i zaufania; 

27. stwierdza w oparciu o obecną sytuację, 

że ramy zarządzania gospodarczego muszą 

zostać poprawione i uzupełnione, by 

umożliwić UE i strefie euro stawienie 

czoła wyzwaniom konwergencji, 

wyzwaniom w zakresie pełnego 

zatrudnienia, długotrwałych inwestycji i 

zaufania; 

Or. en 

 

Poprawka  628 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. stwierdza w oparciu o obecną sytuację, 

że ramy zarządzania gospodarczego muszą 

zostać poprawione i uzupełnione w 

perspektywie średnio- i długoterminowej, 

by umożliwić UE i strefie euro stawienie 

czoła wyzwaniom konwergencji, 

długotrwałych inwestycji i zaufania; 

27. stwierdza w oparciu o obecną sytuację, 

że ramy zarządzania gospodarczego muszą 

zostać uzupełnione w perspektywie 

średnio- i długoterminowej, by umożliwić 

UE i strefie euro stawienie czoła 

wyzwaniom konwergencji, wyzwaniom w 

zakresie konkurencyjności, inwestycji 

ukierunkowanych na przyszłość i 

zdrowych finansów publicznych; 

Or. en 

 

Poprawka  629 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 27a. ubolewa, że Parlament Europejski w 

kluczowych momentach europejskiego 

semestru nie ma prawnej możliwosci 

wnoszenia ani faktycznie nie wnosi 

wkładu w szczególności w zakresie rocznej 

analizy wzrostu gospodarczego, ogólnej 

oceny sytuacji budżetowej oraz perspektyw 

w całej strefie euro i zaleceń dla 

poszczególnych krajów; w tym kontekście 

podkreśla, że istnieje rosnące poczucie 

podwójnego deficytu demokracji w 

ramach zarządzania gospodarczego Unii 

zarówno na szczeblu unijnym jak i na 

szczeblach krajowych; 

Or. en 

 

Poprawka  630 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 27b. podkreśla zatem, że duże 

zaangażowanie Parlamentu 

Europejskiego w procesy zarządzania 

gospodarczego jest warunkiem 

niezbędnym do zwiększenia legitymacji 

demokratycznej ram zarządzania i 

promowania debaty na temat sytuacji 

makroekonomicznej Unii Europejskiej; 

Or. en 

 

Poprawka  631 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 
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Projekt rezolucji Poprawka 

28. domaga się, żeby roczne wytyczne na 

rzecz zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego podlegały procedurze 

współdecyzji, którą należy przewidzieć 

przy kolejnej zmianie Traktatu; 

zobowiązuje swojego przewodniczącego do 

przedstawienia rocznych wytycznych na 

rzecz zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego wraz ze zmianami 

wprowadzonymi przez Parlament podczas 

wiosennego posiedzenia Rady 

Europejskiej; 

skreślony 

Or. de 

 

Poprawka  632 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. domaga się, żeby roczne wytyczne na 

rzecz zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego podlegały procedurze 

współdecyzji, którą należy przewidzieć 

przy kolejnej zmianie Traktatu; 

zobowiązuje swojego przewodniczącego do 

przedstawienia rocznych wytycznych na 

rzecz zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego wraz ze zmianami 

wprowadzonymi przez Parlament podczas 

wiosennego posiedzenia Rady 

Europejskiej; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  633 

Bernd Lucke 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. domaga się, żeby roczne wytyczne na 

rzecz zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego podlegały procedurze 

współdecyzji, którą należy przewidzieć 

przy kolejnej zmianie Traktatu; 

zobowiązuje swojego przewodniczącego do 

przedstawienia rocznych wytycznych na 

rzecz zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego wraz ze zmianami 

wprowadzonymi przez Parlament podczas 

wiosennego posiedzenia Rady 

Europejskiej; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  634 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. domaga się, żeby roczne wytyczne na 

rzecz zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego podlegały procedurze 

współdecyzji, którą należy przewidzieć 

przy kolejnej zmianie Traktatu; 

zobowiązuje swojego przewodniczącego do 

przedstawienia rocznych wytycznych na 

rzecz zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego wraz ze zmianami 

wprowadzonymi przez Parlament podczas 

wiosennego posiedzenia Rady 

Europejskiej; 

skreślony 

Or. en 
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Poprawka  635 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. domaga się, żeby roczne wytyczne na 

rzecz zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego podlegały procedurze 

współdecyzji, którą należy przewidzieć 

przy kolejnej zmianie Traktatu; 

zobowiązuje swojego przewodniczącego 

do przedstawienia rocznych wytycznych 

na rzecz zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego wraz ze zmianami 

wprowadzonymi przez Parlament podczas 

wiosennego posiedzenia Rady 

Europejskiej; 

28. domaga się, aby wytyczne dotyczące 

konwergencji zawierające od czterech do 

pięciu ukierunkowanych priorytetów i 

obowiązujące przez pięć lat, podlegały 

procedurze współdecyzji, którą należy 

przewidzieć przy kolejnej zmianie 

Traktatu; sugeruje, aby wyznaczyć 

swojego przewodniczącego do 

przedstawienia tych wytycznych podczas 

posiedzenia Rady Europejskiej;  

Or. en 

 

Poprawka  636 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. domaga się, żeby roczne wytyczne na 

rzecz zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego podlegały procedurze 

współdecyzji, którą należy przewidzieć 

przy kolejnej zmianie Traktatu; 

zobowiązuje swojego przewodniczącego 

do przedstawienia rocznych wytycznych 

na rzecz zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego wraz ze zmianami 

wprowadzonymi przez Parlament podczas 

wiosennego posiedzenia Rady 

Europejskiej; 

28. domaga się, żeby Parlament był 

bardziej formalnie zaangażowany w 

roczną analizę dotyczącą wzrostu 

gospodarczego poprzez procedurę zgody; 

zobowiązuje swojego przewodniczącego 

do reprezentowania Parlamentu 

Europejskiego na wiosennym szczycie 

Rady Europejskiej na podstawie rezolucji 

przyjętej na sesji plenarnej; 

Or. en 
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Poprawka  637 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. domaga się, żeby roczne wytyczne na 

rzecz zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego podlegały procedurze 

współdecyzji, którą należy przewidzieć 

przy kolejnej zmianie Traktatu; 

zobowiązuje swojego przewodniczącego 

do przedstawienia rocznych wytycznych na 

rzecz zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego wraz ze zmianami 

wprowadzonymi przez Parlament podczas 

wiosennego posiedzenia Rady 

Europejskiej; 

28. domaga się, żeby zmieniono nazwę 

rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 
roczne wytyczne na rzecz 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego 

oraz żeby podlegały one procedurze 

współdecyzji, którą należy przewidzieć 

przy kolejnej zmianie Traktatu; 

zobowiązuje swojego przewodniczącego 

do przedstawienia rocznych wytycznych na 

rzecz zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego wraz ze zmianami 

wprowadzonymi przez Parlament podczas 

wiosennego posiedzenia Rady 

Europejskiej; 

Or. en 

 

Poprawka  638 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. domaga się, żeby roczne wytyczne na 

rzecz zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego podlegały procedurze 

współdecyzji, którą należy przewidzieć 

przy kolejnej zmianie Traktatu; 

zobowiązuje swojego przewodniczącego 

do przedstawienia rocznych wytycznych na 

rzecz zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego wraz ze zmianami 

wprowadzonymi przez Parlament podczas 

28. domaga się, żeby roczne wytyczne na 

rzecz zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego podlegały procedurze 

współdecyzji, którą należy przewidzieć 

przy kolejnej zmianie Traktatu, a do tego 

czasu podlegały postanowieniom 

porozumienia międzyinstytucjonalnego; 

zobowiązuje swojego przewodniczącego 

do przedstawienia rocznych wytycznych na 

rzecz zrównoważonego wzrostu 
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wiosennego posiedzenia Rady 

Europejskiej; 

gospodarczego wraz ze zmianami 

wprowadzonymi przez Parlament podczas 

wiosennego posiedzenia Rady 

Europejskiej; 

Or. en 

 

Poprawka  639 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. przypomina, że prawodawstwu 

wdrożonemu w czasie kryzysu na 

podstawie umów międzyrządowych 

brakuje demokratycznej 

odpowiedzialności na szczeblu UE; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  640 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. przypomina, że prawodawstwu 

wdrożonemu w czasie kryzysu na 

podstawie umów międzyrządowych 

brakuje demokratycznej odpowiedzialności 

na szczeblu UE; 

29. przypomina, że części prawodawstwa 

wprowadzonego w czasie kryzysu na 

podstawie umów międzyrządowych 

brakuje demokratycznej rozliczalności na 

szczeblu UE, w odniesieniu do tej części 

demokratyczna rozliczalność ogranicza się 

do szczebla krajowego; 

Or. en 
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Poprawka  641 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. przypomina, że prawodawstwu 

wdrożonemu w czasie kryzysu na 

podstawie umów międzyrządowych 

brakuje demokratycznej 

odpowiedzialności na szczeblu UE; 

29. przypomina, że prawodawstwo 

wdrożone w czasie kryzysu oparto na 

umowach międzyrządowych; 

Or. en 

 

Poprawka  642 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. przypomina, że prawodawstwu 

wdrożonemu w czasie kryzysu na 

podstawie umów międzyrządowych 

brakuje demokratycznej odpowiedzialności 

na szczeblu UE; 

29. przypomina, że prawodawstwu 

wdrożonemu w czasie kryzysu na 

podstawie umów międzyrządowych 

brakuje demokratycznej rozliczalności na 

szczeblu UE; podkreśla, że wyrok 

Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 

Pringle'a stanowi podstawę do włączenia 

EMS do wspólnotowego dorobku 

prawnego; 

Or. en 

 

Poprawka  643 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 
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Projekt rezolucji Poprawka 

29. przypomina, że prawodawstwu 

wdrożonemu w czasie kryzysu na 

podstawie umów międzyrządowych 

brakuje demokratycznej odpowiedzialności 

na szczeblu UE; 

29. przypomina, że prawodawstwu 

wdrożonemu w czasie kryzysu na 

podstawie umów międzyrządowych 

brakuje wystarczającej demokratycznej 

rozliczalności na szczeblu UE; 

Or. en 

 

Poprawka  644 

Eva Kaili 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 29a. wyraża ubolewanie z powodu braku 

demokratycznej rozliczalności 

„programów trojki” realizowanych 

kilkakrotnie w celu zbadania poziomu 

dostosowania gospodarczego państw 

członkowskich w ramach programu 

konsolidacji i wydania zaleceń w tym 

zakresie; 

Or. en 

 

Poprawka  645 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

30. przypomina wniosek Parlamentu 

Europejskiego, że utworzenie 

Europejskiego Mechanizmu Stabilności 

(EMS) poza strukturą instytucji Unii 

stanowi przeszkodę na drodze do 

integracji politycznej Unii i w związku z 

skreślony 
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tym domaga się, aby EMS został w pełni 

zintegrowany w ramach wspólnotowych i 

formalnie odpowiedzialny przed 

Parlamentem; 

Or. de 

 

Poprawka  646 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

30. przypomina wniosek Parlamentu 

Europejskiego, że utworzenie 

Europejskiego Mechanizmu Stabilności 

(EMS) poza strukturą instytucji Unii 

stanowi przeszkodę na drodze do 

integracji politycznej Unii i w związku z 

tym domaga się, aby EMS został w pełni 

zintegrowany w ramach wspólnotowych i 

formalnie odpowiedzialny przed 

Parlamentem; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  647 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

30. przypomina wniosek Parlamentu 

Europejskiego, że utworzenie 

Europejskiego Mechanizmu Stabilności 

(EMS) poza strukturą instytucji Unii 

stanowi przeszkodę na drodze do 

integracji politycznej Unii i w związku z 

tym domaga się, aby EMS został w pełni 

zintegrowany w ramach wspólnotowych i 

30. przypomina, że Europejski 

Mechanizm Stabilności jest oparty na 

wkładach państw członkowskich oraz że 

państwa członkowskie powinny zatem w 

pełni odpowiadać za EMS za 

pośrednictwem Rady; 
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formalnie odpowiedzialny przed 

Parlamentem; 

Or. en 

 

Poprawka  648 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

30. przypomina wniosek Parlamentu 

Europejskiego, że utworzenie 

Europejskiego Mechanizmu Stabilności 

(EMS) poza strukturą instytucji Unii 

stanowi przeszkodę na drodze do integracji 

politycznej Unii i w związku z tym domaga 

się, aby EMS został w pełni zintegrowany 

w ramach wspólnotowych i formalnie 

odpowiedzialny przed Parlamentem; 

30. przypomina wniosek Parlamentu 

Europejskiego, że utworzenie 

Europejskiego Mechanizmu Stabilności 

(EMS) poza strukturą instytucji Unii 

stanowi przeszkodę na drodze do integracji 

politycznej Unii; przypomina, że pakiety 

ratunkowe udzielone w ramach EMS 

zostały wykorzystanie wyłącznie na 

rekapitalizację sektora bankowego; wierzy 

zatem, że EMS niepotrzebnie powiela 

istniejące już instrumenty wsparcia 

finansowego dla sektora bankowego 

dostępne w ramach wspólnotowych, takie 

jak EBC i jednolity mechanizm 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji; 

Or. en 

 

Poprawka  649 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

30. przypomina wniosek Parlamentu 

Europejskiego, że utworzenie 

Europejskiego Mechanizmu Stabilności 

(EMS) poza strukturą instytucji Unii 

30. przypomina wniosek Parlamentu 

Europejskiego, że utworzenie 

Europejskiego Mechanizmu Stabilności 

(EMS) poza strukturą instytucji Unii 
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stanowi przeszkodę na drodze do integracji 

politycznej Unii i w związku z tym domaga 

się, aby EMS został w pełni zintegrowany 

w ramach wspólnotowych i formalnie 

odpowiedzialny przed Parlamentem; 

stanowi przeszkodę na drodze do integracji 

politycznej Unii i w związku z tym domaga 

się, aby EMS został w pełni zintegrowany 

w ramach wspólnotowych; 

Or. en 

 

Poprawka  650 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

30. przypomina wniosek Parlamentu 

Europejskiego, że utworzenie 

Europejskiego Mechanizmu Stabilności 

(EMS) poza strukturą instytucji Unii 

stanowi przeszkodę na drodze do integracji 

politycznej Unii i w związku z tym domaga 

się, aby EMS został w pełni zintegrowany 

w ramach wspólnotowych i formalnie 

odpowiedzialny przed Parlamentem; 

30. przypomina wniosek Parlamentu 

Europejskiego, że utworzenie 

Europejskiego Mechanizmu Stabilności 

(EMS) oraz Traktatu o stabilności, 

koordynacji i zarządzaniu w unii 

gospodarczej i walutowej (pakt fiskalny) 
poza strukturą instytucji Unii stanowi 

przeszkodę na drodze do integracji 

politycznej Unii i w związku z tym domaga 

się, aby EMS i pakt fiskalny zostały w 

pełni zintegrowane w ramach 

wspólnotowych i aby zapewniono ich 

formalną rozliczalność przed 

Parlamentem, w drugim przypadku na 

podstawie oceny doświadczenia z jego 

wdrożenia zgodnie z art 16 Traktatu o 

stabilności, koordynacji i zarządzaniu w 

unii gospodarczej i walutowej do EMS; 

Or. en 

 

Poprawka  651 

Jonás Fernández 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 
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Projekt rezolucji Poprawka 

30. przypomina wniosek Parlamentu 

Europejskiego, że utworzenie 

Europejskiego Mechanizmu Stabilności 

(EMS) poza strukturą instytucji Unii 

stanowi przeszkodę na drodze do integracji 

politycznej Unii i w związku z tym domaga 

się, aby EMS został w pełni zintegrowany 

w ramach wspólnotowych i formalnie 

odpowiedzialny przed Parlamentem; 

30. przypomina wniosek Parlamentu 

Europejskiego, że utworzenie 

Europejskiego Mechanizmu Stabilności 

(EMS) poza strukturą instytucji Unii 

stanowi przeszkodę na drodze do integracji 

politycznej Unii i w związku z tym domaga 

się, aby EMS został w pełni zintegrowany 

w ramach wspólnotowych i aby 

zapewniono jego formalną rozliczalność 
przed Parlamentem; jednocześnie apeluje 

do dyrektora zarządzającego EMS o zgodę 

na udzielanie odpowiedzi na pytania 

pisemne kierowane przez posłów do 

Parlamentu Europejskiego; 

Or. es 

 

Poprawka  652 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

30. przypomina wniosek Parlamentu 

Europejskiego, że utworzenie 

Europejskiego Mechanizmu Stabilności 

(EMS) poza strukturą instytucji Unii 

stanowi przeszkodę na drodze do integracji 

politycznej Unii i w związku z tym domaga 

się, aby EMS został w pełni zintegrowany 

w ramach wspólnotowych i formalnie 

odpowiedzialny przed Parlamentem; 

30. przypomina opinię Parlamentu 

Europejskiego, w której stwierdza się, że 

utworzenie Europejskiego Mechanizmu 

Stabilności (EMS) poza strukturą instytucji 

Unii stanowi przeszkodę na drodze do 

integracji politycznej Unii i w związku z 

tym domaga się, aby EMS został w pełni 

zintegrowany w ramach wspólnotowych i 

aby zapewniono jego formalną 

rozliczalność przed Parlamentem; rozumie, 

że w obecnej formie Traktat nie 

przewiduje możliwości utworzenia 

mechanizmu w ramach prawa 

wspólnotowego; 

Or. en 
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Poprawka  653 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. wzywa do ustanowienia nowych ram 

prawnych dla przyszłych programów 

pomocy w celu zapewnienia, że wszystkie 

decyzje podejmowane są przez Komisję z 

pełnym zaangażowaniem Parlamentu; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  654 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. wzywa do ustanowienia nowych ram 

prawnych dla przyszłych programów 

pomocy w celu zapewnienia, że wszystkie 

decyzje podejmowane są przez Komisję z 

pełnym zaangażowaniem Parlamentu; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  655 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. wzywa do ustanowienia nowych ram 

prawnych dla przyszłych programów 

pomocy w celu zapewnienia, że wszystkie 

decyzje podejmowane są przez Komisję z 

skreślony 
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pełnym zaangażowaniem Parlamentu; 

Or. en 

 

Poprawka  656 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. wzywa do ustanowienia nowych ram 

prawnych dla przyszłych programów 

pomocy w celu zapewnienia, że wszystkie 

decyzje podejmowane są przez Komisję z 

pełnym zaangażowaniem Parlamentu; 

31. wzywa do ustanowienia nowych ram 

prawnych dla przyszłych programów 

pomocy, które będą dawały możliwość 

podejmowania skutecznych i 

zdecydowanych działań; 

Or. de 

 

Poprawka  657 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. wzywa do ustanowienia nowych ram 

prawnych dla przyszłych programów 

pomocy w celu zapewnienia, że wszystkie 

decyzje podejmowane są przez Komisję z 

pełnym zaangażowaniem Parlamentu; 

31. przypomina swoje stanowisko, że 

trojkę należy zastąpić ramami 

wspólnotowymi; przypomina, że 

rozporządzenie (UE) nr 472/2013 

przewiduje ramy wspólnotowe dla rozwoju 

i monitorowania programów dostosowań 

makroekonomicznych, które byłyby 

zgodne z rolą EBC jako milczącego 

obserwatora bez prawa do negocjowania i 

zmienioną rolą MFW zgodnie z 

wnioskiem Parlamentu Europejskiego 

zgłoszonym w sprawozdaniu w sprawie 

działalności trojki; 

Or. en 
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Poprawka  658 

Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. wzywa do ustanowienia nowych ram 

prawnych dla przyszłych programów 

pomocy w celu zapewnienia, że wszystkie 

decyzje podejmowane są przez Komisję z 

pełnym zaangażowaniem Parlamentu; 

31. podkreśla, że należy poprawić ramy 

prawne dla programów pomocy w celu 

zapewnienia, że wszystkie decyzje 

podejmowane są przez Komisję z pełnym 

zaangażowaniem Parlamentu; podkreśla, 

że Parlament Europejski powinien 

bezzwłocznie podjąć działania następcze w 

związku ze swoją rezolucją z dnia 13 

marca 2014 r. w sprawie dochodzenia w 

sprawie roli i działań trojki i przygotować 

nową, odrębną rezolucję w pełni 

poświęconą tej kwestii z uwzględnieniem 

wniosków z pierwszego dochodzenia i na 

jego podstawie; 

Or. en 

 

Poprawka  659 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. wzywa do ustanowienia nowych ram 

prawnych dla przyszłych programów 

pomocy w celu zapewnienia, że wszystkie 

decyzje podejmowane są przez Komisję z 

pełnym zaangażowaniem Parlamentu; 

31. podkreśla, że należy ulepszyć ramy 

prawne dla programów pomocy w celu 

zapewnienia, że wszystkie decyzje 

podejmowane są przez Komisję z pełnym 

zaangażowaniem Parlamentu; podkreśla, 

że Parlament Europejski powinien 

bezzwłocznie podjąć działania następcze w 

związku ze swoją rezolucją z dnia 13 

marca 2014 r. w sprawie dochodzenia w 

sprawie roli i działań trojki i przygotować 

nową, odrębną rezolucję w pełni 
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poświęconą tej kwestii z uwzględnieniem 

wniosków z pierwszego dochodzenia i na 

jego podstawie, niezależnie od 

ewentualnej zmiany nazwy trojki; 

Or. en 

 

Poprawka  660 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. wzywa do ustanowienia nowych ram 

prawnych dla przyszłych programów 

pomocy w celu zapewnienia, że wszystkie 

decyzje podejmowane są przez Komisję z 

pełnym zaangażowaniem Parlamentu; 

31. wzywa do ustanowienia nowych ram 

prawnych dla przyszłych programów 

pomocy w celu zapewnienia, że wszystkie 

decyzje podejmowane są przez Komisję z 

pełnym zaangażowaniem Parlamentu, aby 

zagwarantować bardziej demokratyczną 

rozliczalność; wierzy, że powinien istnieć 

logiczny związek pomiędzy charakterem 

stosowanego mechanizmu stabilności a 

instytucją odpowiedzialną za jego 

uruchomienie; 

Or. en 

 

Poprawka  661 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. wzywa do ustanowienia nowych ram 

prawnych dla przyszłych programów 

pomocy w celu zapewnienia, że wszystkie 

decyzje podejmowane są przez Komisję z 

pełnym zaangażowaniem Parlamentu; 

31. wzywa do opracowania nowych ram 

prawnych dla przyszłych programów 

pomocy w celu zapewnienia, że wszystkie 

decyzje podejmowane są głównie przez 

Komisję działającą w imieniu Rady z 

pełną demokratyczną rozliczalnością 

wobec Parlamentu Europejskiego; 
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przypomina, że tak długo jak państwa 

członkowskie strefy euro będą 

bezpośrednio udzielać wsparcia 

finansowego, będą musiały mieć ostatnie 

zdanie na temat tych programów; 

Or. en 

 

Poprawka  662 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. wzywa do ustanowienia nowych ram 

prawnych dla przyszłych programów 

pomocy w celu zapewnienia, że wszystkie 

decyzje podejmowane są przez Komisję z 

pełnym zaangażowaniem Parlamentu; 

31. wzywa do ustanowienia ram prawnych 

i zmiany polityki dla przyszłych 

programów pomocy w celu zapewnienia, 

że wszystkie decyzje podejmowane są 

przez Komisję z pełnym i realnym 

zaangażowaniem parlamentu narodowego 

i Parlamentu Europejskiego; 

Or. en 

 

Poprawka  663 

Udo Bullmann 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. wzywa do ustanowienia nowych ram 

prawnych dla przyszłych programów 

pomocy w celu zapewnienia, że wszystkie 

decyzje podejmowane są przez Komisję z 

pełnym zaangażowaniem Parlamentu; 

31. wzywa do ustanowienia nowych ram 

prawnych dla przyszłych programów 

pomocy w celu zapewnienia, że wszystkie 

decyzje podejmowane są przez Komisję z 

pełnym zaangażowaniem Parlamentu, aby 

zagwarantować demokratyczną 

rozliczalność i przejrzystość oraz podnieść 

poziom akceptacji programów 

dostosowawczych; 
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Or. en 

 

Poprawka  664 

Hugues Bayet 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 31a. nalega, by Parlament Europejski był, 

z zasady i w sposób systematyczny, w pełni 

informowany o decyzjach Eurogrupy i 

proszony o wyrażanie opinii na ich temat, 

a także by sprawował rzeczywistą kontrolę 

demokratyczną w procesie ich oceniania; 

Or. fr 

 

Poprawka  665 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 31a. przypomina Komisji i Radzie swoje 

stanowisko w sprawie rozporządzenia 

(UE) nr 472/2013 przyjęte na posiedzeniu 

plenarnym; podkreśla w szczególności, że 

Parlament Europejski przyjął w tym 

stanowisku przepisy służące dalszemu 

zwiększeniu przejrzystości i rozliczalności 

procesów podejmowania decyzji 

prowadzących do przyjęcia programów 

dostosowań makroekonomicznych, 

zapewnieniu precyzyjniejszego i dobrze 

wyznaczonego mandatu, a także ogólnej 

roli Komisji; zwraca się do Komisji o 

uwzględnienie tych przepisów w ramach 

przyszłego wniosku dotyczącego zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 472/2013; 
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Or. en 

 

Poprawka  666 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 31b. podkreśla, że rozporządzenie (UE) nr 

472/2013 przewiduje szereg przepisów, 

które jak dotąd nie są stosowane; 

przypomina w szczególności wniosek 

zawarty w sprawozdaniu Parlamentu 

Europejskiego w sprawie trojki, zgodnie z 

którym należy przyjąć protokoły ustaleń, 

aby uwzględnić krajowe praktyki i 

instytucje w zakresie kształtowania płac 

oraz krajowy program reform danego 

państwa członkowskiego w kontekście 

strategii Unii na rzecz wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia, zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 472/2013 

(art. 7 ust. 1); konieczność zapewnienia 

wystarczających środków na podstawowe 

strategie polityczne, takie jak edukacja i 

opieka zdrowotna (art. 7 ust. 7); jak 

również skuteczne zaangażowanie 

partnerów społecznych w opracowywanie 

i wdrażanie programów dostosowań, 

obecnie i w przyszłości (art. 8); wzywa 

Komisję do działania zgodnie z 

art. 265 Traktatu, aby spełnić wyżej 

określone zobowiązania prawne; 

Or. en 

 

Poprawka  667 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 31 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 31c. zwraca się o utworzenie komisji 

śledczej w celu zbadania rzekomego 

niewłaściwego administrowania i 

naruszenia prawa UE przez trojkę; 

Or. en 

 

Poprawka  668 

Alain Cadec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. żąda, zgodnie z opinią rzecznika 

generalnego Trybunału Sprawiedliwości, 

by EBC nie stanowił części żadnych 

programów pomocy; 

skreślony 

Or. fr 

 

Poprawka  669 

Siegfried Mureșan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. żąda, zgodnie z opinią rzecznika 

generalnego Trybunału Sprawiedliwości, 

by EBC nie stanowił części żadnych 

programów pomocy; 

skreślony 

Or. en 
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Poprawka  670 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. żąda, zgodnie z opinią rzecznika 

generalnego Trybunału Sprawiedliwości, 

by EBC nie stanowił części żadnych 

programów pomocy; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  671 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. żąda, zgodnie z opinią rzecznika 

generalnego Trybunału Sprawiedliwości, 

by EBC nie stanowił części żadnych 

programów pomocy; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  672 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. żąda, zgodnie z opinią rzecznika 

generalnego Trybunału Sprawiedliwości, 

by EBC nie stanowił części żadnych 

programów pomocy; 

32. zauważa opinię rzecznika generalnego 

Trybunału Sprawiedliwości, by EBC nie 

stanowił części programów pomocy w 

przypadkach, gdy dane państwo otrzymało 

już pomoc w ramach bezwarunkowej 

transakcji monetarnej; rozumie, że to 
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jedynie opinia rzecznika generalnego i że 

nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące 

zaangażowania EBC w programy pomocy, 

o ile nie udzielono pomocy w ramach 

bezwarunkowej transakcji monetarnej; 

przypomina, że Trybunał Sprawiedliwości 

nie wydał jeszcze decyzji w tej sprawie; 

Or. en 

 

Poprawka  673 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. żąda, zgodnie z opinią rzecznika 

generalnego Trybunału Sprawiedliwości, 

by EBC nie stanowił części żadnych 

programów pomocy; 

32. żąda, zgodnie z opinią rzecznika 

generalnego Trybunału Sprawiedliwości, 

by EBC nie stanowił części żadnych 

programów pomocy i aby nie uczestniczył 

w żadnych programach pomocy także 

pośrednio, poprzez działania 

geopolityczne; 

Or. de 

 

Poprawka  674 

Eva Kaili 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. żąda, zgodnie z opinią rzecznika 

generalnego Trybunału Sprawiedliwości, 

by EBC nie stanowił części żadnych 

programów pomocy; 

32. żąda, zgodnie z opinią rzecznika 

generalnego Trybunału Sprawiedliwości, 

by EBC nie stanowił części żadnych 

programów pomocy; biorąc pod uwagę 

niezależność EBC, niektórych form 

krótkoterminowego wsparcia finansowego 

na zapewnienie bieżącej płynności można 

jednak udzielać bez uprzedniej politycznej 
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zgody; 

Or. en 

 

Poprawka  675 

Udo Bullmann 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. żąda, zgodnie z opinią rzecznika 

generalnego Trybunału Sprawiedliwości, 

by EBC nie stanowił części żadnych 

programów pomocy; 

32. żąda, zgodnie z opinią rzecznika 

generalnego Trybunału Sprawiedliwości, 

by EBC nie stanowił części żadnych 

programów pomocy, aby uniknąć sytuacji, 

w której rola EBC jest niejasna i istnieje 

zagrożenie dla jego wiarygodności; 

Or. en 

 

Poprawka  676 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. żąda, zgodnie z opinią rzecznika 

generalnego Trybunału Sprawiedliwości, 

by EBC nie stanowił części żadnych 

programów pomocy; 

32. żąda, zgodnie z opinią rzecznika 

generalnego Trybunału Sprawiedliwości, 

by EBC nie stanowił bezpośrednio części 

żadnych programów pomocy; 

Or. en 

 

Poprawka  677 

Jonás Fernández 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 
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Projekt rezolucji Poprawka 

32. żąda, zgodnie z opinią rzecznika 

generalnego Trybunału Sprawiedliwości, 

by EBC nie stanowił części żadnych 

programów pomocy; 

32. żąda, zgodnie z opinią rzecznika 

generalnego Trybunału Sprawiedliwości, 

by EBC nie stanowił części żadnych 

programów pomocy finansowej; 

Or. es 

 

Poprawka  678 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. wzywa do ponownej oceny procesu 

podejmowania decyzji w Eurogrupie, tak 

aby zapewnić odpowiednią demokratyczną 

rozliczalność; uważa, że w perspektywie 

długoterminowej komisarz do spraw 

gospodarczych powinien pełnić funkcję 

przewodniczącego Eurogrupy; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  679 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. wzywa do ponownej oceny procesu 

podejmowania decyzji w Eurogrupie, tak 

aby zapewnić odpowiednią demokratyczną 

rozliczalność; uważa, że w perspektywie 

długoterminowej komisarz do spraw 

gospodarczych powinien pełnić funkcję 

przewodniczącego Eurogrupy; 

skreślony 
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Or. en 

 

Poprawka  680 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. wzywa do ponownej oceny procesu 

podejmowania decyzji w Eurogrupie, tak 

aby zapewnić odpowiednią demokratyczną 

rozliczalność; uważa, że w perspektywie 

długoterminowej komisarz do spraw 

gospodarczych powinien pełnić funkcję 

przewodniczącego Eurogrupy; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  681 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. wzywa do ponownej oceny procesu 

podejmowania decyzji w Eurogrupie, tak 

aby zapewnić odpowiednią demokratyczną 

rozliczalność; uważa, że w perspektywie 

długoterminowej komisarz do spraw 

gospodarczych powinien pełnić funkcję 

przewodniczącego Eurogrupy; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  682 

Frank Engel 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. wzywa do ponownej oceny procesu 

podejmowania decyzji w Eurogrupie, tak 

aby zapewnić odpowiednią demokratyczną 

rozliczalność; uważa, że w perspektywie 

długoterminowej komisarz do spraw 

gospodarczych powinien pełnić funkcję 

przewodniczącego Eurogrupy; 

33. wzywa do ponownej oceny procesu 

podejmowania decyzji w Eurogrupie, tak 

aby zapewnić odpowiednią demokratyczną 

rozliczalność; uważa, że stanowisko 

przewodniczącego Eurogrupy powinno 

zostać powierzone osobie, która 

poświęciłaby się wyłącznie pełnieniu tej 

funkcji i której kadencja trwałaby 

wystarczająco długo, by zapewnić 

skuteczne działanie; 

Or. fr 

 

Poprawka  683 

Alfred Sant 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. wzywa do ponownej oceny procesu 

podejmowania decyzji w Eurogrupie, tak 

aby zapewnić odpowiednią demokratyczną 

rozliczalność; uważa, że w perspektywie 

długoterminowej komisarz do spraw 

gospodarczych powinien pełnić funkcję 

przewodniczącego Eurogrupy; 

33. wzywa do ponownej oceny procesu 

podejmowania decyzji w Eurogrupie, tak 

aby zapewnić odpowiednią demokratyczną 

rozliczalność; uważa, że w perspektywie 

długoterminowej należy powołać 

wysokiego przedstawiciela strefy euro 

działającego za pośrednictwem 

Eurogrupy, którego funkcje odpowiadać 

będą funkcjom wysokiego przedstawiciela 

Unii do spraw zagranicznych oraz o 

statusie najwyższego rangą Zastępcy 

Przewodniczącego Komisji Europejskiej z 

prawami do reprezentowania strefy euro 

na wszystkich istotnych szczeblach; 

Or. en 
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Poprawka  684 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. wzywa do ponownej oceny procesu 

podejmowania decyzji w Eurogrupie, tak 

aby zapewnić odpowiednią demokratyczną 

rozliczalność; uważa, że w perspektywie 

długoterminowej komisarz do spraw 

gospodarczych powinien pełnić funkcję 

przewodniczącego Eurogrupy; 

33. wzywa do ponownej oceny procesu 

podejmowania decyzji w Eurogrupie, tak 

aby zapewnić odpowiednią demokratyczną 

rozliczalność; z zadowoleniem przyjmuje 

gotowość przewodniczącego Eurogrupy do 

regularnego uczestniczenia w 

posiedzeniach Komisji Gospodarczej i 

Monetarnej na tej samej zasadzie co 

przewodniczący Rady do Spraw 

Gospodarczych i Finansowych 

zapewniając w ten sposób podobny poziom 

demokratycznej rozliczalności; zachęca do 

wyraźnego rozróżniania pomiędzy Radą a 

Komisją pod względem organizacji ich 

posiedzeń; 

Or. en 

 

Poprawka  685 

Krišjānis Kariņš 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. wzywa do ponownej oceny procesu 

podejmowania decyzji w Eurogrupie, tak 

aby zapewnić odpowiednią demokratyczną 

rozliczalność; uważa, że w perspektywie 

długoterminowej komisarz do spraw 

gospodarczych powinien pełnić funkcję 

przewodniczącego Eurogrupy; 

33. wzywa do ponownej oceny procesu 

podejmowania decyzji w Eurogrupie, tak 

aby zapewnić odpowiednią demokratyczną 

rozliczalność; 

Or. en 
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Poprawka  686 

Jonás Fernández 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. wzywa do ponownej oceny procesu 

podejmowania decyzji w Eurogrupie, tak 

aby zapewnić odpowiednią demokratyczną 

rozliczalność; uważa, że w perspektywie 

długoterminowej komisarz do spraw 

gospodarczych powinien pełnić funkcję 

przewodniczącego Eurogrupy; 

33. wzywa do ponownej oceny procesu 

podejmowania decyzji w Eurogrupie, tak 

aby zapewnić odpowiednią demokratyczną 

rozliczalność; uważa, że komisarz do 

spraw gospodarczych powinien pełnić 

funkcję przewodniczącego Eurogrupy; 

Or. es 

Poprawka  687 

Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. wzywa do ponownej oceny procesu 

podejmowania decyzji w Eurogrupie, tak 

aby zapewnić odpowiednią demokratyczną 

rozliczalność; uważa, że w perspektywie 

długoterminowej komisarz do spraw 

gospodarczych powinien pełnić funkcję 

przewodniczącego Eurogrupy; 

33. wzywa do ponownej oceny procesu 

podejmowania decyzji w Eurogrupie, tak 

aby zapewnić odpowiednią demokratyczną 

rozliczalność; 

Or. en 

 

Poprawka  688 

Pervenche Berès, Maria João Rodrigues 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 
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Projekt rezolucji Poprawka 

33. wzywa do ponownej oceny procesu 

podejmowania decyzji w Eurogrupie, tak 

aby zapewnić odpowiednią demokratyczną 

rozliczalność; uważa, że w perspektywie 

długoterminowej komisarz do spraw 

gospodarczych powinien pełnić funkcję 

przewodniczącego Eurogrupy; 

33. wzywa do ponownej oceny procesu 

podejmowania decyzji w Eurogrupie, tak 

aby zapewnić odpowiednią demokratyczną 

rozliczalność i legitymację wydajnościową; 

uważa, że w dającej się przewidzieć 

przyszłości komisarz do spraw 

gospodarczych powinien pełnić funkcję 

przewodniczącego Eurogrupy; 

Or. en 

 

Poprawka  689 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. wzywa do ponownej oceny procesu 

podejmowania decyzji w Eurogrupie, tak 

aby zapewnić odpowiednią demokratyczną 

rozliczalność; uważa, że w perspektywie 

długoterminowej komisarz do spraw 

gospodarczych powinien pełnić funkcję 

przewodniczącego Eurogrupy; 

33. wzywa do ponownej oceny procesu 

podejmowania decyzji w Eurogrupie, tak 

aby zapewnić większą demokratyczną 

rozliczalność; uważa, że w perspektywie 

długoterminowej komisarz do spraw 

gospodarczych powinien pełnić funkcję 

przewodniczącego Eurogrupy; 

Or. en 

 

Poprawka  690 

Alfred Sant 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 33a. zauważa, że z powodu 

nieodpowiednich uzgodnień 

strukturalnych, które przyczyniły się do 

kryzysu, Europejski Bank Centralny 
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przyjął i, w sposób dorozumiany, otrzymał 

uprawnienia przekraczające jego mandat, 

co spowodowało brak przejrzystości co do 

sposobu podejmowania decyzji i 

zwiększyło kompetencje polityczne Banku; 

ta sytuacja nie sprzyja długoterminowej 

stabilności systemu i podważa 

demokratyczną rozliczalność; w zarządzie 

Banku powinni zatem być przedstawiciele, 

których wyłącznym obowiązkiem jest 

skupienie się na sytuacji finansowej strefy 

euro jako całości, a nie na poszczególnych 

jej częściach; 

Or. en 

 

Poprawka  691 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 33a. przypomina, że wkład parlamentarny 

w wytyczne dla polityki gospodarczej 

stanowi zasadniczy element każdego 

systemu demokratycznego; 

Or. en 

 

Poprawka  692 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 33b. wyraża zatem ubolewanie z powodu 

zbyt wysokiego poziomu złożoności 

istniejących ram zarządzania jeszcze 

bardziej osłabiającego demokratyczną 

rozliczalność; 



 

AM\1052384PL.doc 159/173 PE549.458v01-00 

 PL 

Or. en 

 

Poprawka  693 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. przypomina, że „faktyczna unia 

gospodarcza i walutowa” (UGW) nie może 

ograniczać się do systemu przepisów, lecz 

wymaga również większej zdolności 

fiskalnej strefy euro; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  694 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. przypomina, że „faktyczna unia 

gospodarcza i walutowa” (UGW) nie może 

ograniczać się do systemu przepisów, lecz 

wymaga również większej zdolności 

fiskalnej strefy euro; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  695 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 
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Projekt rezolucji Poprawka 

34. przypomina, że „faktyczna unia 

gospodarcza i walutowa” (UGW) nie może 

ograniczać się do systemu przepisów, lecz 

wymaga również większej zdolności 

fiskalnej strefy euro; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  696 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. przypomina, że „faktyczna unia 

gospodarcza i walutowa” (UGW) nie może 

ograniczać się do systemu przepisów, lecz 

wymaga również większej zdolności 

fiskalnej strefy euro; 

34. przypomina, że „faktyczna unia 

gospodarcza i walutowa” (UGW) musi 

opierać się na systemie inteligentnych 

przepisów, przestrzeganych i 

realizowanych przez wszystkie działające 

podmioty; 

Or. de 

 

Poprawka  697 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. przypomina, że „faktyczna unia 

gospodarcza i walutowa” (UGW) nie 

może ograniczać się do systemu 

przepisów, lecz wymaga również większej 

zdolności fiskalnej strefy euro; 

34. przypomina, że realizacja „faktycznej 

unii gospodarczej i walutowej” (UGW) 

wymagałaby politycznego i 

demokratycznego wsparcia ze strony unii 

transferowej, której w Unii Europejskiej 

nie ma; unia gospodarcza i walutowa w 

obecnej formie będzie jedynie dalej 
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pogłębiać zaburzenia równowagi 

makroekonomicznej w strefie euro, 

prowadząc do nadmiernych nadwyżek i 

odpowiadających nadmiernych deficytów; 

Or. en 

 

Poprawka  698 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. przypomina, że „faktyczna unia 

gospodarcza i walutowa” (UGW) nie może 

ograniczać się do systemu przepisów, lecz 

wymaga również większej zdolności 

fiskalnej strefy euro; 

34. przypomina, że „faktyczna unia 

gospodarcza i walutowa” (UGW) nie może 

opierać się na systemie przepisów 

egzekwowanych jedynie w sposób 

swobodny; odrzuca ideę zdolności 

fiskalnej strefy euro; przypomina, że Unia 

Europejska posiada już potężny 

mechanizm antycykliczny w postaci paktu 

stabilności i wzrostu; 

Or. en 

 

Poprawka  699 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. przypomina, że „faktyczna unia 

gospodarcza i walutowa” (UGW) nie 

może ograniczać się do systemu 

przepisów, lecz wymaga również większej 

zdolności fiskalnej strefy euro; 

34. przypomina, że „faktyczną unię 

gospodarczą i walutową” (UGW) należy 

stworzyć na podstawie systemu opartego 

na zasadach, który jest prosty, zrozumiały 

i łatwy do wyegzekwowania, 

przewidującego nakładanie 

automatycznych sankcji w przypadku 

braku zgodności;  
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Or. en 

 

Poprawka  700 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. przypomina, że „faktyczna unia 

gospodarcza i walutowa” (UGW) nie może 

ograniczać się do systemu przepisów, lecz 

wymaga również większej zdolności 

fiskalnej strefy euro; 

34. przypomina, że „unia gospodarcza i 

walutowa” (UGW) w Unii Europejskiej 

ogranicza się do systemu ustalonych 

kursów wymiany walut i zasad 

budżetowych oraz że dla stworzenia 

faktycznej UGW konieczne są warunki 

gospodarcze i polityczne, które w Unii 

Europejskiej nie istnieją, oraz wspólna 

zdolność fiskalna, której osiągniecie nie 

jest w dającej się do przewidzenia 

przyszłości opcją realną; 

Or. en 

 

Poprawka  701 

Siegfried Mureșan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. przypomina, że „faktyczna unia 

gospodarcza i walutowa” (UGW) nie może 

ograniczać się do systemu przepisów, lecz 

wymaga również większej zdolności 

fiskalnej strefy euro; 

34. przypomina, że „faktyczna unia 

gospodarcza i walutowa” (UGW) nie może 

ograniczać się do systemu przepisów, lecz 

wymaga również większej zdolności 

fiskalnej strefy euro; zdolności fiskalnej 

strefy euro nie należy jednak postrzegać 

jako oddzielnego podmiotu w stosunku do 

istniejących uzgodnień instytucjonalnych 

i powinna się ona opierać wyłącznie na 

większej koordynacji na szczeblu strefy 

euro; 
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 zauważa, że faktyczna UGW wymaga 

również konwergencji w zakresie 

konkurencyjności państw członkowskich; 

aby osiągnąć ten cel istotne jest również 

przeprowadzenie reform rynku pracy, 

reform strukturalnych i konsolidacja 

budżetowa, jak również odpowiedzialne 

wydatki publiczne;  

Or. en 

 

Poprawka  702 

Pervenche Berès, Maria João Rodrigues 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. przypomina, że „faktyczna unia 

gospodarcza i walutowa” (UGW) nie może 

ograniczać się do systemu przepisów, lecz 

wymaga również większej zdolności 

fiskalnej strefy euro; 

34. przypomina, że „faktyczna unia 

gospodarcza i walutowa” (UGW) nie może 

ograniczać się do systemu przepisów, lecz 

wymaga również większej zdolności 

fiskalnej strefy euro, kontroli ze strony 

Parlamentu Europejskiego i ścisłej 

koordynacji polityki gospodarczej; wierzy, 

że reformy strukturalne są równie 

potrzebne na szczeblu unijnym jak na 

szczeblu krajowym; 

Or. en 

 

Poprawka  703 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. przypomina, że „faktyczna unia 

gospodarcza i walutowa” (UGW) nie może 

ograniczać się do systemu przepisów, lecz 

34. przypomina, że „faktyczna unia 

gospodarcza i walutowa” (UGW) nie może 

ograniczać się do systemu przepisów, lecz 
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wymaga również większej zdolności 

fiskalnej strefy euro; 

wymaga również większej zdolności 

fiskalnej strefy euro, mającej istotny 

wpływ mikroekonomiczny na całą UGW, i 

wzmocnionej legitymacji demokratycznej; 

Or. en 

 

Poprawka  704 

Alain Cadec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. przypomina, że „faktyczna unia 

gospodarcza i walutowa” (UGW) nie może 

ograniczać się do systemu przepisów, lecz 
wymaga również większej zdolności 

fiskalnej strefy euro; 

34. przypomina, że „faktyczna unia 

gospodarcza i walutowa” (UGW) wymaga 

również większej zdolności fiskalnej strefy 

euro; 

Or. fr 

 

Poprawka  705 

Renato Soru 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. przypomina, że „faktyczna unia 

gospodarcza i walutowa” (UGW) nie może 

ograniczać się do systemu przepisów, lecz 

wymaga również większej zdolności 

fiskalnej strefy euro; 

34. przypomina, że „faktyczna unia 

gospodarcza i walutowa” (UGW) nie może 

ograniczać się do systemu przepisów, lecz 

wymaga również większej zdolności 

fiskalnej strefy euro; 

 z zadowoleniem przyjmuje prace grupy 

UE „zasoby własne¨, której przewodniczy 

Mario Monti; w ramach prac nad 

wzmocnieniem UGW, zaprasza Komisję 

do rozwinięcia potencjalnego 

mechanizmu na rzecz stworzenia 

zdolności fiskalnej na szczeblu UE; 
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Or. en 

 

Poprawka  706 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 34a. uważa, że bez zmiany Traktatu i 

nadania Trybunałowi Sprawiedliwości 

roli w egzekwowaniu zasad budżetowych, 

zgodnie z zasadą państwo prawa 

przewidzianą w art. 2 TUE, osiągnięcie 

faktycznej UGW nie jest możliwe; dotyczy 

to zarówno postępowania w sprawie 

uchybienia zobowiązaniom państwa 

członkowskiego przeciwko państwom 

członkowskim naruszającym swoje 

zobowiązania jak i skarg o unieważnienie 

aktu prawnego przeciwko decyzjom 

instytucji, co będzie, między innymi, 

gwarancją dla krajów objętych 

programem; wierzy, że zaangażowanie 

Trybunału Sprawiedliwości może w 

szczególności stanowić gwarancję, że 

przepisy stosować się będzie w ten sam 

sposób niezależnie od wielkości państwa 

członkowskiego; oświadcza, że taka rola 

Trybunału Sprawiedliwości nie spowoduje 

opóźnień w procedurach zarządzania 

gospodarczego;  

Or. en 

 

Poprawka  707 

Alfred Sant 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 34a. zauważa, że nie istnieją ustalenia 

dotyczące uporządkowanego wycofania 

się państw członkowskich ze strefy euro, 

które są przejrzyste pod względem 

demokratycznym, sprawiedliwe dla 

wszystkich zainteresowanych stron, które 

uwzględniają konieczność ochrony 

dobrobytu obywateli europejskich, w 

szczególności tych, którzy są mniej 

zamożni, i dostosowane do wymogów 

światowych rynków finansowych oraz 

rynków produktów i usług; zwraca się 

zatem z wnioskiem o omówienie i 

ostateczne przyjęcie takich ustaleń; 

Or. en 

 

Poprawka  708 

Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 34a. przypomina, że należy usprawnić 

funkcjonowanie jednolitego rynku, 

zwłaszcza w obszarach istotnych dla 

zwiększenia zdolności dostosowawczych 

gospodarek strefy euro, takich jak 

gospodarka cyfrowa i energetyczna; w tym 

względzie kluczowe jest zwiększenie 

mobilności pracowników, w szczególności 

kobiet i młodych pracowników; 

Or. en 

 

Poprawka  709 

Marco Valli, Marco Zanni 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 34 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 34a. podkreśla, że wadliwe 

funkcjonowanie unii monetarnej bez 

państwa spowodowało niezwykle wysoki 

poziom zaburzeń równowagi 

makroekonomicznej w strefie euro i 

służyło jego promocji, prowadząc do 

nadmiernych nadwyżek i 

odpowiadających nadmiernych deficytów; 

wyraża ubolewanie, że od drugiej wojny 

światowej euro stanowi najistotniejszy 

czynnik na rzecz integracji europejskiej; 

Or. en 

 

Poprawka  710 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. przypomina, że unia bankowa jest 

wynikiem woli politycznej, by nie dopuścić 

do kryzysu finansowego oraz że to samo 

będzie potrzebne w odniesieniu do unii 

fiskalnej, aby uniknąć kryzysu 

politycznego; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  711 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 
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Projekt rezolucji Poprawka 

35. przypomina, że unia bankowa jest 

wynikiem woli politycznej, by nie dopuścić 

do kryzysu finansowego oraz że to samo 

będzie potrzebne w odniesieniu do unii 

fiskalnej, aby uniknąć kryzysu 

politycznego; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  712 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. przypomina, że unia bankowa jest 

wynikiem woli politycznej, by nie dopuścić 

do kryzysu finansowego oraz że to samo 

będzie potrzebne w odniesieniu do unii 

fiskalnej, aby uniknąć kryzysu 

politycznego; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  713 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. przypomina, że unia bankowa jest 

wynikiem woli politycznej, by nie 

dopuścić do kryzysu finansowego oraz że 

to samo będzie potrzebne w odniesieniu do 

unii fiskalnej, aby uniknąć kryzysu 

politycznego; 

35. przypomina, że unia bankowa jest 

wynikiem woli politycznej, by nie 

dopuścić do kryzysu finansowego, jak 

również ocalić za wszelką cenę banki 

poprzez ograbienie oszczędzających; 
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Or. fr 

Poprawka  714 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. przypomina, że unia bankowa jest 

wynikiem woli politycznej, by nie 

dopuścić do kryzysu finansowego oraz że 

to samo będzie potrzebne w odniesieniu do 

unii fiskalnej, aby uniknąć kryzysu 

politycznego; 

35. przypomina, że unia bankowa jest 

wynikiem woli politycznej, by nie 

dopuścić do kryzysu finansowego; 

Or. en 

 

Poprawka  715 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. przypomina, że unia bankowa jest 

wynikiem woli politycznej, by nie 

dopuścić do kryzysu finansowego oraz że 

to samo będzie potrzebne w odniesieniu do 

unii fiskalnej, aby uniknąć kryzysu 

politycznego; 

35. przypomina, że unia bankowa jest 

wynikiem woli politycznej, by nie 

dopuścić do kryzysu finansowego oraz że 

ta sama wola polityczna i zobowiązanie 

polityczne będą potrzebne ze strony 

państw członkowskich w celu wdrożenia 

trwałych reform gospodarczych i 

osiągnięcia zdrowych finansów 

publicznych; 

Or. en 

 

Poprawka  716 

Michael Theurer 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. przypomina, że unia bankowa jest 

wynikiem woli politycznej, by nie 

dopuścić do kryzysu finansowego oraz że 

to samo będzie potrzebne w odniesieniu do 

unii fiskalnej, aby uniknąć kryzysu 

politycznego; 

35. przypomina, że unia bankowa jest 

wynikiem woli politycznej, by nie 

dopuścić do przyszłego kryzysu 

finansowego oraz że to samo będzie 

potrzebne dla umocnienia ram 

zarządzania gospodarczego; 

Or. en 

 

Poprawka  717 

Pervenche Berès, Maria João Rodrigues 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. przypomina, że unia bankowa jest 

wynikiem woli politycznej, by nie 

dopuścić do kryzysu finansowego oraz że 

to samo będzie potrzebne w odniesieniu do 

unii fiskalnej, aby uniknąć kryzysu 

politycznego; 

35. przypomina, że unia bankowa jest 

wynikiem woli politycznej, by nie 

dopuścić do kryzysu finansowego oraz że 

to samo będzie potrzebne w odniesieniu do 

unii fiskalnej, aby umożliwić 

zrównoważony wzrost gospodarczy, 

zwiększyć odporność UGW i uniknąć 

kryzysu politycznego; podkreśla 

krótkowzroczność ciągłego polegania 

jedynie na mechanizmie podziału ryzyka 

w ramach sektora prywatnego jako 

sposobu na zapewnienie stabilności i 

dobrobytu w unii walutowej; 

Or. en 

 

Poprawka  718 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 
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Projekt rezolucji Poprawka 

35. przypomina, że unia bankowa jest 

wynikiem woli politycznej, by nie 

dopuścić do kryzysu finansowego oraz że 

to samo będzie potrzebne w odniesieniu do 

unii fiskalnej, aby uniknąć kryzysu 

politycznego; 

35. przypomina, że unia bankowa jest 

wynikiem woli politycznej, by nie 

dopuścić do odnowienia kryzysu 

finansowego jak również by 

zminimalizować negatywne skutki 

uboczne wynikające z kryzysu 

zadłużeniowego, oraz że z założenia miała 

stanowić konieczne uzupełnienie paktu 

stabilności i wzrostu; wzywa do pełnego 

wdrożenia i egzekwowania tych 

mechanizmów, aby uniknąć kryzysu 

politycznego; 

Or. en 

 

Poprawka  719 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. przypomina, że unia bankowa jest 

wynikiem woli politycznej, by nie 

dopuścić do kryzysu finansowego oraz że 

to samo będzie potrzebne w odniesieniu do 

unii fiskalnej, aby uniknąć kryzysu 

politycznego; 

35. przypomina, że unia bankowa jest 

wynikiem woli politycznej, by nie 

dopuścić do kryzysu finansowego, 

natomiast w odniesieniu do unii fiskalnej 

takiej woli politycznej brak; 

Or. de 

Poprawka  720 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. przypomina, że unia bankowa jest 

wynikiem woli politycznej, by nie 

35. przypomina, że unia bankowa jest 

wynikiem woli politycznej, by nie 
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dopuścić do kryzysu finansowego oraz że 

to samo będzie potrzebne w odniesieniu do 

unii fiskalnej, aby uniknąć kryzysu 

politycznego; 

dopuścić do kryzysu finansowego oraz że 

to samo będzie potrzebne w odniesieniu do 

potencjalnej unii fiskalnej; 

Or. en 

 

Poprawka  721 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 35a. przypomina, że główne ustalenia 

grupy ekspertów ds. wykonalności emisji 

euroobligacji stworzonej przez Komisję, 

której przewodniczyła Gertrude Tumpel-

Gugerell, zgodnie z którymi emisja długu 

w ramach odpowiedzialności solidarnej 

jest niezgodna z Traktatem oraz że w 

obecnej sytuacji, kiedy państwa 

członkowskie w dalszym ciągu borykają 

się z problemem nadmiernego zadłużenia, 

uwspólnienie długu jest nierozsądne z 

ekonomicznego punktu widzenia i 

niewykonalne z punktu widzenia 

politycznego; 

Or. en 

 

Poprawka  722 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 35b. ostrzega wszystkie państwa 

członkowskie, aby trzymały się swoich 

zobowiązań dotyczących spłaty 

zaciągniętego przez nie długu; zwraca 
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uwagę na wysoce destrukcyjne skutki 

ogłoszenia przez rządy, że nie czują się 

związane swoimi zobowiązaniami do 

spłaty długu zaciągniętego przez nie we 

wspaniałomyślnym geście solidarności z 

pozostałymi państwami strefy euro; 

ostrzega, że takie podejście może 

zaszkodzić jakimkolwiek przyszłym 

planom dotyczącym uwspólnienia długu; 

Or. en 

 


