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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Inicjatywa ta jest działaniem następczym związanym z komunikatem Komisji z dnia 6 

grudnia 2017 r. na temat nowych instrumentów budżetowych na rzecz stabilnej strefy euro, 

który stanowił część pakietu inicjatyw mających na celu pogłębienie europejskiej unii 

gospodarczej i walutowej. 

 

Unia Europejska nadal boryka się z poważną luką inwestycyjną, która znacznie osłabia 

długoterminowy wzrost UE i wywiera znaczący negatywny wpływ na tworzenie miejsc pracy 

i spójność gospodarczą i społeczną. Kryzys globalny unaocznił silne ograniczenia w zakresie 

dostępnych instrumentów poszczególnych państw członkowskich, które opierają się niemal 

wyłącznie na jednolitej polityce pieniężnej. Obecna struktura UGW nie dysponuje 

możliwościami ograniczania dużych wstrząsów asymetrycznych i utrzymania w sposób 

skuteczny poziomu inwestycji publicznych państw członkowskich, w szczególności w małych 

otwartych gospodarkach. Bardziej zintegrowana strefa euro przyniosłaby większą stabilność i 

większy dobrobyt w całej Unii. Pogłębienie UGW wymaga zdecydowanych działań nie tylko 

ze strony państw członkowskich, ale również odpowiedniego wsparcia ze strony unijnych 

instrumentów budżetowych i instrumentów koordynacji polityki. 

 

Funkcja stabilizacyjna przewidziana jest dla państw członkowskich strefy euro oraz dla 

państw spoza strefy, które uczestniczą w mechanizmie kursowym (ERM II). Wniosek ten 

uzupełnia istniejące unijne instrumenty służące finansowaniu zatrudnienia, wzrostu 

gospodarczego i inwestycji, krajowych polityk budżetowych, ale również pomocy finansowej 

przeznaczonej na zaradzanie poważnym trudnościom finansowym, takich jak europejski 

mechanizm stabilizacji finansowej i EMS. 

 

Proponowany Europejski Instrument Stabilizacji Inwestycji powinien pomóc w 

stabilizowaniu kwalifikujących się inwestycji publicznych, w postaci pożyczek i dotacji na 

spłatę odsetek, w państwach członkowskich doświadczających dużych asymetrycznych 

wstrząsów w sytuacji, gdy działanie krajowych automatycznych stabilizatorów jest 

niewystarczające, konieczne są niełatwe kompromisy w ramach krajowej polityki budżetowej, 

aby pogodzić potrzebę stabilizacji gospodarki i utrzymania stabilności finansów publicznych, 

występują ograniczenia polityki pieniężnej, a koordynacja polityki fiskalnej osiągnęła swoje 

granice. W perspektywie długoterminowej program ten przyczyniłby się do zapobiegania 

spadkowi wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz lepszego finansowania antycyklicznej 

polityki spójności społecznej. 

 

Decyzja o udzieleniu wsparcia uzależniona jest od spełnienia przez dane państwo 

członkowskie rygorystycznych kryteriów kwalifikowalności opartych na zgodności z 

decyzjami i zaleceniami przyjętymi w unijnych ramach nadzoru budżetowego i 

makroekonomicznego. Dodatkowe kryteria uruchamiania wsparcia w ramach tego 

instrumentu opierają się na dwóch warunkach dotyczących bezrobocia ze względu na fakt, że 

znaczny wzrost krajowych stóp bezrobocia jest znaczącym wskaźnikiem skutków dużego 

wstrząsu asymetrycznego. Pożyczki, które Komisja mogłaby przyznawać, nie mogą 

przekroczyć stałego pułapu 30 mld EUR. 

 

Sprawozdawca popiera cel rozporządzenia i proponuje dalsze podkreślenie, że solidarność i 

spójność między państwami członkowskimi mają zasadnicze znaczenie dla odporności unii 
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gospodarczej i walutowej. W swojej opinii sprawozdawca dążył również do wzmocnienia 

potrzeby realizacji zasad europejskiego filaru praw socjalnych w ramach europejskiego 

semestru oraz podkreślenia znaczenia walki z nierównościami i osiągania celów w zakresie 

stabilności, wzrostu i zatrudnienia. 

 

Sprawozdawca uważa, że instrument ten powinien zostać ustanowiony w celu utrzymania 

inwestycji publicznych, absorpcji wstrząsów i zapobiegania efektowi domina w odniesieniu 

do innych państw. Sprawozdawca ma jednak świadomość, że może to być krok w kierunku 

przyszłych mechanizmów zapewniających mechanizm stabilizacji makroekonomicznej. 

 

minie dwóch lat od wejścia w życie rozporządzenia oraz co pięć lat Komisja zbada jakość 

systemów i praktyk zarządzania inwestycjami publicznymi w państwach członkowskich. 

Sprawozdawca proponuje dodanie dodatkowych wskaźników społecznych i wskaźników 

zatrudnienia, aby lepiej zmierzyć skutki niniejszego rozporządzenia w praktyce. Ponadto 

sprawozdawca zwrócił się również z prośbą o ocenę skuteczności kryteriów uruchomienia i 

możliwości rozszerzenia elastyczności lub wprowadzenia elastyczności w przyszłości. 

 

 

 

 

POPRAWKI 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji 

Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę 

następujących poprawek: 

 

Poprawka  1 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Wspieranie spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej oraz ustanowienie 

unii gospodarczej i walutowej (UGW) to 

kluczowe cele określone w traktatach. 

(1) Wspieranie spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej, solidarności 

między państwami członkowskimi, 

zrównoważonego rozwoju Europy oraz 

ustanowienie unii gospodarczej i 

walutowej (UGW) to kluczowe cele 

określone w traktatach. Ponadto należy 

uwzględnić wymogi związane ze 

wspieraniem wysokiego poziomu 

zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 

ochrony socjalnej, zwalczaniem 

wykluczenia społecznego, a także z 

zapewnianiem wysokiego poziomu 
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kształcenia, szkolenia oraz ochrony 

zdrowia ludzkiego. 

 

Poprawka  2 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Wzmocnienie spójności 

gospodarczej między państwami 

członkowskimi, których walutą jest euro, 

przyczyniłoby się do stabilności unii 

walutowej i do harmonijnego rozwoju całej 

Unii. 

(2) Wzmocnienie spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej 

między państwami członkowskimi 

przyczyniłoby się do stabilności unii 

walutowej i do harmonijnego rozwoju całej 

Unii oraz do osiągnięcia pełnego 

zatrudnienia i postępów społecznych. 

 

Poprawka  3 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Państwa członkowskie powinny w 

taki sposób prowadzić i koordynować 

swoje polityki gospodarcze, by realizować 

cel polegający na wzmacnianiu spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 

(3) Państwa członkowskie powinny w 

taki sposób prowadzić swoje polityki 

gospodarcze, społeczne i zatrudnienia, by 

realizować cel stabilności, wzrostu i 

tworzenia miejsc pracy, wzmacniając 

spójność gospodarczą, społeczną i 

terytorialną i włączenie społeczne, oraz 

przyczyniać się do zapewnienia praw i 

zasad określonych w Europejskim filarze 

praw socjalnych. Państwa członkowskie 

powinny nadal dążyć do wyeliminowania 

nierówności i promowania równości 

obywateli. 

 

Poprawka  4 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Bezprecedensowy kryzys 

finansowy i spowolnienie gospodarcze, 

których doświadczył cały świat i strefa 
euro, wykazały, że dostępne w strefie euro 

instrumenty, takie jak jednolita polityka 

monetarna, automatyczne stabilizatory 

fiskalne i uznaniowe środki polityki 

budżetowej na poziomie krajowym, są 

niewystarczające do zamortyzowania 

dużych wstrząsów asymetrycznych. 

(4) Bezprecedensowy ogólnoświatowy 

kryzys finansowy i spowolnienie 

gospodarcze wykazały ograniczenia w 

strefie euro w odniesieniu do dostępnych 

instrumentów, takich jak jednolita polityka 

monetarna i automatyczne stabilizatory 

fiskalne, wdrażanie reform strukturalnych 

oraz uznaniowe środki polityki budżetowej 

na poziomie krajowym. Rozwój 

stabilizatorów, takich jak EISI, jest 

niezbędny do zamortyzowania dużych 

wstrząsów asymetrycznych, które mogą 

prowadzić do zaburzeń równowagi 

społecznej i nierówności społecznych, a 

także w sposób nieproporcjonalny uderzyć 

w najsłabsze grupy społeczne w wielu 

państwach członkowskich . W związku z 

tym istnieje potrzeba opracowania 

instrumentów zwiększających solidarność 

polityczną i budżetową na szczeblu UE. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Unia Europejska wciąż zmaga się z 

poważną luką inwestycyjną, która 

znacznie osłabia długoterminowy wzrost w 

UE. W kilku państwach członkowskich 

odnotowano znaczne zmniejszenie 

deficytu obrotów bieżących i zmniejszenie 

jednostkowych kosztów pracy, jednak dług 

zewnętrzny netto wyrażony jako odsetek 

PKB nie spadł w większości państw 

członkowskich, a w niektórych z nich 

nawet wzrósł, co w bardzo negatywny 

sposób wpłynęło na tworzenie miejsc 

pracy i spójność gospodarczą i społeczną. 

 

Poprawka  6 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) W celu ułatwienia dostosowań 

makroekonomicznych i amortyzowania 

dużych wstrząsów asymetrycznych w 

ramach obecnej struktury instytucjonalnej 

państwa członkowskie, których walutą jest 

euro, oraz inne państwa członkowskie 

uczestniczące w mechanizmie kursowym 

(ERM II) muszą opierać się w większym 

stopniu na pozostałych instrumentach 

polityki gospodarczej, takich jak 

automatyczne stabilizatory fiskalne i inne 

uznaniowe środki polityki budżetowej, co 

ogółem utrudnia dostosowania. Przebieg 

kryzysu w strefie euro wskazuje również, 

że polegano w dużym stopniu na jednolitej 

polityce pieniężnej w celu zapewnienia 

stabilizacji w trudnych warunkach 

makroekonomicznych. 

(5) W celu ułatwienia dostosowań 

makroekonomicznych i amortyzowania 

dużych wstrząsów asymetrycznych w 

ramach obecnej struktury instytucjonalnej 

państwa członkowskie, których walutą jest 

euro, oraz inne państwa członkowskie 

uczestniczące w mechanizmie kursowym 

(ERM II) muszą opierać się w większym 

stopniu na pozostałych instrumentach 

polityki gospodarczej, takich jak 

automatyczne stabilizatory fiskalne i inne 

uznaniowe środki polityki budżetowej, 

wyłącznie na szczeblu krajowym, co 

ogółem utrudnia dostosowania, zwłaszcza 

ze strony najsłabszych. Przebieg kryzysu 

w strefie euro wskazuje również, że 

polegano w dużym stopniu na jednolitej 

polityce pieniężnej w celu zapewnienia 

stabilizacji w trudnych warunkach 

makroekonomicznych. Dobrze wdrożone 

instrumenty polityczne i ekonomiczne na 

szczeblu Unii mogą pomóc w rozwiązaniu 

tego problemu. 

 

Poprawka  7 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Konieczne są zatem dodatkowe 

instrumenty, aby uniknąć w przyszłości 

sytuacji, w których duże wstrząsy 

asymetryczne doprowadziłyby do 

pogłębienia i rozprzestrzenienia się 

warunków skrajnych i do osłabienia 

spójności. 

(7) Konieczne są zatem dodatkowe 

instrumenty, aby uniknąć w przyszłości 

sytuacji, w których duże wstrząsy 

asymetryczne doprowadziłyby do 

pogłębienia i rozprzestrzenienia się 

warunków skrajnych, do osłabienia 

spójności gospodarczej, terytorialnej i 

społecznej oraz do nasilenia się 

nierówności i ubóstwa. Instrumenty te 

powinny być skuteczne w tworzeniu miejsc 

pracy. Obecna struktura UGW nie 

dysponuje dostatecznymi możliwościami 
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ograniczania dużych wstrząsów 

asymetrycznych za pomocą mechanizmów 

pozwalających na skuteczne utrzymanie 

poziomu inwestycji publicznych państw 

członkowskich, łącznie ze wsparciem dla 

krajowych programów walki z 

bezrobociem, co jest niezbędne nie tylko z 

punktu widzenia wydajności, ale również 

dobrobytu obywateli i spójności 

społecznej.  

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) W szczególności, w celu wsparcia 

państw członkowskich, których walutą jest 

euro, lepszego reagowania na szybko 

zmieniającą się sytuację gospodarczą i 

stabilizowania ich gospodarek poprzez 

utrzymanie poziomu inwestycji 

publicznych w przypadku dużych 

wstrząsów asymetrycznych, należy 

ustanowić Europejski Instrument 

Stabilizacji Inwestycji (EISI). 

(8) W szczególności, w celu wsparcia 

państw członkowskich, których walutą jest 

euro, lepszego reagowania na szybko 

zmieniającą się sytuację gospodarczą i 

stabilizowania ich gospodarek poprzez 

utrzymanie poziomu inwestycji 

publicznych w przypadku dużych 

wstrząsów asymetrycznych, należy 

ustanowić Europejski Instrument 

Stabilizacji Inwestycji (EISI). EISI 

powinien uwzględnić skalę wstrząsów 

asymetrycznych i potrzebę zapobieżenia 

efektowi domina w strefie euro. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) EISI powinien stać się unijnym 

instrumentem, który uzupełnia krajowe 

polityki budżetowe. Należy przypomnieć, 

że państwa członkowskie powinny nadal 

prowadzić racjonalną politykę budżetową i 

tworzyć bufory fiskalne w okresach dobrej 

koniunktury gospodarczej. 

(10) EISI powinien stać się unijnym 

instrumentem, który uzupełnia krajowe 

polityki budżetowe. Należy przypomnieć, 

że państwa członkowskie powinny nadal 

prowadzić racjonalną i sprzyjającą 

włączeniu społecznemu politykę 

budżetową, politykę społeczną i politykę 

zatrudnienia oraz tworzyć bufory fiskalne 
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w okresach dobrej koniunktury 

gospodarczej. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Na poziomie Unii europejski 

semestr na rzecz koordynacji polityki 

gospodarczej zapewnia ramy dla 

określania krajowych priorytetów w 

zakresie reform oraz monitorowania ich 

realizacji. Państwa członkowskie 

opracowują swoje własne krajowe 

wieloletnie strategie inwestycyjne 

wspierające realizację tych priorytetów. 

Strategie te powinny być przedstawiane 

wraz z rocznymi krajowymi programami 

reform w celu określenia i skoordynowania 

priorytetowych projektów inwestycyjnych, 

które mają być wspierane ze środków 

krajowych lub unijnych. Powinny też 

służyć wykorzystywaniu unijnego 

finansowania w spójny sposób oraz 

maksymalizowaniu wartości dodanej 

wsparcia finansowego pochodzącego w 

szczególności z programów wspieranych 

przez Unię w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, EISI oraz 

InvestEU – w stosownych przypadkach. 

(11) Na poziomie Unii europejski 

semestr na rzecz koordynacji polityki 

gospodarczej, polityki społecznej i polityki 

zatrudnienia zapewnia ramy określania 

krajowych priorytetów w zakresie reform 

oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 

członkowskie opracowują swoje własne 

krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 

wspierające realizację tych priorytetów. 

Strategie te powinny być przedstawiane 

wraz z rocznymi krajowymi programami 

reform w celu określenia i skoordynowania 

priorytetowych projektów inwestycyjnych, 

które mają być wspierane ze środków 

krajowych lub unijnych. Powinny też 

służyć wykorzystywaniu unijnego 

finansowania w spójny sposób oraz 

maksymalizowaniu wartości dodanej 

wsparcia finansowego pochodzącego w 

szczególności z programów wspieranych 

przez Unię w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Społecznego Plus, 

Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, EISI oraz InvestEU – w 

stosownych przypadkach. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Europejski Mechanizm Stabilności 

(EMS) lub jego następca prawny może 

zapewnić pomoc dodatkową do wsparcia w 

ramach EISI. 

(12) Europejski Mechanizm Stabilności 

(EMS) lub jego następca prawny może 

zapewnić pomoc dodatkową do wsparcia w 

ramach EISI. Instrument EISI powinien 

być postrzegany jako krok w stopniowym 

rozwoju mechanizmów mających na celu 

stabilizację makroekonomiczną, która jest 

konieczną podstawą dającą możliwość 

rozwiązania problemu bezrobocia 

młodzieży i długotrwałego bezrobocia oraz 

zaradzenia innym brakom społecznym. 

 

Poprawka  12 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Wsparcie z EISI powinno być 

zatem uruchamiane na podstawie dwóch 

warunków opartych na wysokości krajowej 

stopy bezrobocia w stosunku do jej 

wysokości w przeszłości oraz na zmianie 

stopy bezrobocia w porównaniu do 

określonego progu. 

(14) Wsparcie z EISI powinno być 

zatem uruchamiane na podstawie dwóch 

warunków opartych na wysokości krajowej 

stopy bezrobocia w stosunku do jej 

wysokości w przeszłości oraz na zmianie 

stopy bezrobocia w porównaniu do 

określonego progu. Dodatkowe wskaźniki, 

które uzupełnią stopę bezrobocia, dają 

pełniejszy obraz wpływu na rynek pracy. 

Wskaźniki dotyczące pracowników 

zatrudnionych w niepełnym wymiarze 

godzin, a także poziomu zagrożenia 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

mogą również dać dokładniejszy obraz 

rzeczywistego wpływu bezrobocia na 

stabilność makroekonomiczną danego 

państwa członkowskiego. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 (14a) W 2017 r. w UE-28 było 8 973 mln 

pracowników zatrudnionych w niepełnym 

wymiarze godzin. Poza tym 8 127 mln 

osób mogło pracować, ale nie szukało 

pracy, a kolejne 2 289 mln osób szukało 

pracy, ale nie mogło rozpocząć pracy od 

zaraz. Te dwie ostatnie grupy zazwyczaj 

wspólnie określa się mianem potencjalnej 

dodatkowej siły roboczej. W sumie 

oznacza to, że w 2017 r. w UE-28 sytuacja 

19 389 mln osób upodabniała się w jakimś 

stopniu do bezrobocia, nie spełniając przy 

tym wszystkich kryteriów bezrobocia 

określonych przez MOP. Jest to prawie 

taka sama liczba jak liczba osób, które 

były bezrobotne zgodnie z kryteriami MOP 

(18 776 mln). 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Państwo członkowskie wnioskujące 

o wsparcie z EISI powinno spełniać 

rygorystyczne kryteria kwalifikowalności 

oparte na zgodności z decyzjami i 

zaleceniami przyjętymi w unijnych ramach 

nadzoru budżetowego i gospodarczego w 

okresie dwóch lat przed złożeniem 

wniosku, tak aby nie ograniczać zachęty 

dla tego państwa członkowskiego do 

prowadzenia ostrożnej polityki 

budżetowej. 

(15) Państwo członkowskie wnioskujące 

o wsparcie z EISI powinno spełniać 

rygorystyczne kryteria kwalifikowalności 

oparte na zgodności z decyzjami i 

zaleceniami przyjętymi w unijnych ramach 

nadzoru budżetowego i gospodarczego w 

okresie dwóch lat przed złożeniem 

wniosku, tak aby nie ograniczać zachęty 

dla tego państwa członkowskiego do 

prowadzenia odpowiedzialnej społecznie i 

ostrożnej polityki budżetowej, przy pełnym 

poszanowaniu praw zagwarantowanych 

Kartą praw podstawowych. 

 

Poprawka  15 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Państwa członkowskie powinny (21) Państwa członkowskie powinny 
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przeznaczyć wsparcie otrzymane z EISI na 

kwalifikujące się inwestycje publiczne, a 

także utrzymać ogólny poziom inwestycji 

publicznych na stałym poziomie, 

odpowiadającym średniemu poziomowi 

inwestycji publicznych z ostatnich pięciu 

lat, tak aby zapewnić realizację celu 

określonego w niniejszym rozporządzeniu. 

W tej kwestii oczekuje się od państw 

członkowskich, by ich priorytetem było 

utrzymanie kwalifikujących się inwestycji 

finansowanych z funduszy polityki 

spójności w ramach programów 

wspieranych przez Unię za pośrednictwem 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 

przeznaczyć wsparcie otrzymane z EISI na 

kwalifikujące się inwestycje publiczne, a 

także co najmniej utrzymać ogólny poziom 

inwestycji publicznych na stałym 

poziomie, odpowiadającym średniemu 

poziomowi inwestycji publicznych z 

ostatnich pięciu lat sprzed złożenia 

wniosku o wsparcie, tak aby zapewnić 

realizację celu określonego w niniejszym 

rozporządzeniu. W tej kwestii oczekuje się 

od państw członkowskich, by ich 

priorytetem było m.in. utrzymanie 

kwalifikujących się inwestycji 

finansowanych z funduszy polityki 

spójności w ramach programów 

wspieranych przez Unię za pośrednictwem 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Plus, w szczególności jego działań na 

rzecz włączenia społecznego, 

Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Maksymalny poziom 

kwalifikujących się inwestycji publicznych 

(Is), które mogą być wspierane pożyczką z 

EISI dla państwa członkowskiego, należy 

ustalać automatycznie na podstawie wzoru, 

który odzwierciedla stosunek 

kwalifikujących się inwestycji publicznych 

do produktu krajowego brutto (PKB) w 

Unii w okresie pięciu lat przed złożeniem 

przez dane państwo członkowskie wniosku 

o udzielenie pożyczki oraz PKB tego 

państwa członkowskiego w tym samym 

okresie. Maksymalny poziom 

kwalifikujących się inwestycji publicznych 

powinien być również dostosowany za 

(23) Maksymalny poziom 

kwalifikujących się inwestycji publicznych 

(Is), które mogą być wspierane pożyczką z 

EISI dla państwa członkowskiego, należy 

ustalać automatycznie na podstawie wzoru, 

który odzwierciedla stosunek 

kwalifikujących się inwestycji publicznych 

do produktu krajowego brutto (PKB) w 

Unii w okresie pięciu lat przed złożeniem 

przez dane państwo członkowskie wniosku 

o udzielenie wsparcia oraz PKB tego 

państwa członkowskiego w tym samym 

okresie. Maksymalny poziom 

kwalifikujących się inwestycji publicznych 

powinien być również dostosowany za 
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pomocą współczynnika korygującego (α) 

do stałego pułapu ustalonego w budżecie 

Unii. Współczynnik ten określany jest w 

taki sposób, że podczas ostatniego kryzysu 

możliwe byłoby przekazanie państwom 

członkowskim całego wsparcia z EISI, 

gdyby mechanizm ten wtedy obowiązywał. 

pomocą współczynnika korygującego (α) 

do stałego pułapu ustalonego w budżecie 

Unii. Współczynnik ten określany jest w 

taki sposób, że podczas ostatniego kryzysu 

możliwe byłoby przekazanie państwom 

członkowskim całego wsparcia z EISI, 

gdyby mechanizm ten wtedy obowiązywał. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 30 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(30) W celu zwiększenia skutków 

inwestycji publicznych i potencjalnego 

wsparcia z EISI, należy zapewnić – i w 

odpowiednich przypadkach podnieść – 

jakość systemów i praktyk zarządzania 

inwestycjami publicznymi w państwach 

członkowskich. Komisja powinna 

regularnie przeprowadzać ocenę w formie 

sprawozdania, która w uzasadnionych 

przypadkach powinna zawierać zalecenia 

dotyczące poprawy jakości systemów i 

praktyk zarządzania inwestycjami 

publicznymi w państwach członkowskich. 

Państwo członkowskie może zwrócić się 

do Komisji o pomoc techniczną. Komisja 

może przeprowadzać wizyty techniczne. 

(30) W celu zwiększenia skutków 

inwestycji publicznych i potencjalnego 

wsparcia z EISI, należy osiągnąć i 

utrzymać – i w odpowiednich przypadkach 

podnieść – wysoką jakość systemów i 

praktyk zarządzania inwestycjami 

publicznymi w państwach członkowskich. 

Komisja powinna regularnie 

przeprowadzać ocenę w formie 

sprawozdania, która w uzasadnionych 

przypadkach powinna zawierać zalecenia 

dotyczące poprawy jakości systemów i 

praktyk zarządzania inwestycjami 

publicznymi w państwach członkowskich. 

Państwo członkowskie może zwrócić się 

do Komisji o pomoc techniczną w celu 

poprawy systemu zarządzania 

inwestycjami publicznymi. Komisja może 

przeprowadzać wizyty techniczne. Należy 

zachęcać do wymiany najlepszych praktyk 

pomiędzy państwami członkowskimi. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 32 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Zgodnie z pkt 22 i 23 porozumienia 

międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego 

stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 

(32) Zgodnie z pkt 22 i 23 porozumienia 

międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego 

stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 
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2016 r. konieczne jest przeprowadzenie 

oceny tego rozporządzenia, w 

szczególności w celu oceny jego 

skuteczności, jego wkładu w prowadzenie 

polityk gospodarczych w państwach 

członkowskich i realizację unijnej strategii 

na rzecz wzrostu gospodarczego i 

zatrudnienia, a także w celu określenia 

ewentualnych dalszych zmian 

koniecznych, aby stworzyć mechanizm 

ubezpieczeniowy działający na potrzeby 

stabilizacji makroekonomicznej. Działania 

te zostaną przeprowadzone na podstawie 

informacji zebranych za pomocą 

konkretnych wymogów dotyczących 

monitorowania, które nie będą jednak 

wprowadzać nadmiernej regulacji i 

obciążeń administracyjnych, w 

szczególności wobec państw 

członkowskich. Wymogi te mogą, w 

stosownych przypadkach, obejmować 

mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny 

oddziaływania rozporządzenia w terenie. 

2016 r. konieczne jest przeprowadzenie 

oceny tego rozporządzenia, w 

szczególności w celu oceny jego 

skuteczności, jego wkładu w prowadzenie 

polityk gospodarczych w państwach 

członkowskich i realizację unijnej strategii 

na rzecz wzrostu gospodarczego i 

zatrudnienia oraz Europejskiego filaru 

praw socjalnych, a także w celu określenia 

ewentualnych dalszych zmian 

koniecznych, aby stworzyć mechanizm 

ubezpieczeniowy działający na potrzeby 

stabilizacji makroekonomicznej. Działania 

te zostaną przeprowadzone na podstawie 

informacji zebranych za pomocą 

konkretnych wymogów dotyczących 

monitorowania, które nie będą jednak 

wprowadzać nadmiernej regulacji i 

obciążeń administracyjnych, w 

szczególności wobec państw 

członkowskich. Wymogi te mogą, w 

stosownych przypadkach, obejmować 

mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny 

oddziaływania rozporządzenia w terenie. 

 

Poprawka  19 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 33 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) EISI należy postrzegać jako 

pierwszy krok w kierunku opracowania w 

dłuższym okresie pełnoprawnego 

mechanizmu ubezpieczeniowego służącego 

wspieraniu stabilizacji 

makroekonomicznej. Obecnie EISI 

polegałby na udzielaniu pożyczek i dotacji 

na spłatę odsetek. Jednocześnie nie 

wyklucza się, że EMS lub jego następca 

prawny będzie w przyszłości 

zaangażowany w udzielanie pomocy 

finansowej na wsparcie inwestycji 

publicznych państwom członkowskim, 

których walutą jest euro, borykającym się z 

niekorzystnymi warunkami 

ekonomicznymi. Ponadto w przyszłości 

(33) EISI należy postrzegać jako 

potencjalny krok w kierunku opracowania 

w dłuższym okresie pełnoprawnego 

mechanizmu ubezpieczeniowego służącego 

wspieraniu stabilizacji 

makroekonomicznej. Obecnie EISI 

polegałby na udzielaniu pożyczek i dotacji 

na spłatę odsetek. Jednocześnie nie 

wyklucza się, że EMS lub jego następca 

prawny będzie w przyszłości 

zaangażowany w udzielanie pomocy 

finansowej na wsparcie inwestycji 

publicznych państwom członkowskim, 

których walutą jest euro, borykającym się z 

niekorzystnymi warunkami 

ekonomicznymi. Ponadto w przyszłości 
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możliwe jest ustanowienie dobrowolnego 

mechanizmu ubezpieczeniowego 

dysponującego możliwością zaciągania 

pożyczek, opartego na dobrowolnych 

wkładach państw członkowskich, który 

stanowiłby potężny instrument do celów 

stabilizacji makroekonomicznej chroniącej 

przed asymetrycznymi wstrząsami. 

należy ustanowić mechanizm 

ubezpieczeniowy dysponujący 
możliwością zaciągania pożyczek, oparty 

na wkładach państw członkowskich, który 

stanowiłby potężny instrument do celów 

stabilizacji makroekonomicznej chroniącej 

przed asymetrycznymi wstrząsami. W 

przyszłości można rozważyć możliwość 

oceny przez Komisję ewentualnego 

stworzenia mechanizmu stabilizacji 

makroekonomicznej, aby poradzić sobie ze 

wstrząsami asymetrycznymi. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. EISI udziela pomocy finansowej w 

formie pożyczek i dotacji na spłatę odsetek 

na cele inwestycji publicznych w państwie 

członkowskim, które doświadcza dużego 

wstrząsu asymetrycznego. 

2. EISI udziela pomocy finansowej w 

formie pożyczek i dotacji na spłatę odsetek 

na cele inwestycji publicznych w państwie 

członkowskim, które doświadcza dużego 

wstrząsu asymetrycznego lub znaczącego 

pogorszenia koniunktury gospodarczej. 

 

Poprawka  21 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Uznaje się, że państwo 

członkowskie doświadcza dużego wstrząsu 

asymetrycznego, gdy spełnione są 

równocześnie następujące kryteria 

uruchomienia wsparcia: 

1. Uznaje się, że państwo 

członkowskie doświadcza dużego wstrząsu 

asymetrycznego, gdy spełnione są co 

najmniej dwa następujące kryteria 

uruchomienia wsparcia: 

Poprawka  22 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) odsetek osób zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym w 

państwach członkowskich przekracza 

średnie zagrożenie ubóstwem czy 

wykluczeniem społecznym w odnośnych 

państwach członkowskich w okresie 12 

kwartałów poprzedzających kwartał, w 

którym złożono wniosek; 

 

Poprawka  23 

 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) stopa niepełnego zatrudniania 

wzrosła powyżej jednego punktu 

procentowego w porównaniu ze stopą  

niepełnego zatrudniania odnotowaną w 

roku poprzednim. 

 

Poprawka  24 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Co najmniej jedno z dwóch kryteriów 

uruchomienia wsparcia, na które liczy 

państwo członkowskie występujące z 

wnioskiem, musi być kryterium opisanym 

w lit. a) lub b) akapitu pierwszego. 

 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera –a (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -a) musi utrzymać swoje priorytetowe 

publiczne inwestycje społeczne na 

przynajmniej stałym poziomie, 

odpowiadającym średniemu poziomowi 

publicznych inwestycji społecznych z 

ostatnich pięciu lat; 

 

 

Poprawka  26 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) musi utrzymać swoje inwestycje 

publiczne na stałym poziomie, 

odpowiadającym średniemu poziomowi 

inwestycji publicznych z ostatnich pięciu 

lat. 

b) musi utrzymać swoje inwestycje 

publiczne na co najmniej stałym poziomie, 

odpowiadającym średniemu poziomowi 

inwestycji publicznych z ostatnich pięciu 

lat sprzed wniosku o udzielenie wsparcia. 

 

Poprawka  27 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przyjmując decyzję zgodnie z art. 6 ust. 2, 

Komisja może jednak uznać, że taki 

poziom inwestycji publicznych jest 

niemożliwy do utrzymania; w takim 

przypadku Komisja określa poziom 

inwestycji publicznych, który należy 

utrzymywać. 

Przed przyjęciem decyzji zgodnie z art. 6 

ust. 2 i po konsultacji z Parlamentem 

Europejskim, Komisja może jednak uznać, 

że taki poziom inwestycji publicznych jest 

niemożliwy do utrzymania i w miarę 

możliwości podaje uzasadnienie tej 

decyzji; w takim przypadku Komisja 

określa poziom inwestycji publicznych, 

który należy utrzymywać. Parlament 

Europejski może zaprosić zainteresowane 

państwo członkowskie do wymiany 

poglądów przed właściwą komisją 

Parlamentu Europejskiego. 
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Poprawka  28 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W roku następującym po wypłacie 

pożyczki z EISI Komisja sprawdza, czy 

dane państwo członkowskie przestrzega 

kryteriów, o których mowa w ust. 1. W 

szczególności Komisja weryfikuje również 

poziom, na jakim dane państwo 

członkowskie utrzymuje kwalifikujące się 

inwestycje publiczne w ramach programów 

wspieranych przez Unię za pośrednictwem 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 

Jeden rok po wypłacie pożyczki z EISI 

Komisja sprawdza, czy dane państwo 

członkowskie przestrzega kryteriów, o 

których mowa w ust. 1. W szczególności 

Komisja weryfikuje również poziom, na 

jakim dane państwo członkowskie 

utrzymuje kwalifikujące się inwestycje 

publiczne w ramach programów 

wspieranych przez Unię za pośrednictwem 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Plus, w szczególności jego części 

przeznaczonej na środki na rzecz 

włączenia społecznego, Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

Poprawka  29 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli po wysłuchaniu zainteresowanego 

państwa członkowskiego Komisja uzna, że 

warunki określone w ust. 1 nie zostały 

spełnione, przyjmuje decyzję, w której: 

Jeżeli po wysłuchaniu zainteresowanego 

państwa członkowskiego Komisja uzna, że 

co najmniej jeden warunek określony w 

ust. 1 nie został spełniony, bada przyczyny 

takiej sytuacji i przyjmuje decyzję, w 

której: 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja przyjmuje decyzję bez zbędnej 

zwłoki oraz podaje ją do wiadomości 

publicznej. 

Komisja przyjmuje decyzję bez zbędnej 

zwłoki, najpóźniej w terminie 60 dni oraz 

podaje ją do wiadomości publicznej. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli państwo członkowskie spełnia 

kryteria kwalifikowalności, o których 

mowa w artykule 3 i doświadcza dużego 

wstrząsu asymetrycznego, o którym mowa 

w art. 4, może zwrócić się do Komisji raz 

w roku z wnioskiem o udzielenie wsparcia 

z EISI. Państwo członkowskie wskazuje 

potrzeby, na które przeznaczy wsparcie. 

Jeżeli państwo członkowskie spełnia 

kryteria kwalifikowalności, o których 

mowa w artykule 3 i doświadcza dużego 

wstrząsu asymetrycznego określonego w 

kryteriach uruchomienia, o których mowa 

w art. 4, może raz w roku złożyć wniosek 

do Komisji o udzielenie wsparcia z EISI. 

Państwo członkowskie wskazuje potrzeby, 

na które przeznaczy wsparcie. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja ocenia wnioski i odpowiada na 

nie w kolejności, w jakiej wpłynęły. Działa 

przy tym bez zbędnej zwłoki. 

Komisja ocenia wnioski i odpowiada na 

nie w kolejności, w jakiej wpłynęły. Działa 

przy tym bez zbędnej zwłoki i najpóźniej 

w terminie 60 dni. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja, w tym Europejski Urząd 

ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, ma 

w szczególności prawo do wysłania swoich 

2. Komisja, w tym Europejski Urząd 

ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, i 

Parlament Europejski mają w 
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urzędników lub należycie upoważnionych 

przedstawicieli w celu przeprowadzenia 

w danym państwie członkowskim 

wszelkich kontroli technicznych lub 

finansowych bądź audytów, jakie uzna za 

konieczne w związku ze wsparciem z EISI. 

szczególności prawo do wysłania 

urzędników lub należycie upoważnionych 

przedstawicieli, na przykład niezależnych 

ekspertów, w celu przeprowadzenia w 

danym państwie członkowskim wszelkich 

kontroli technicznych lub finansowych 

bądź audytów, jakie uznają za konieczne w 

związku ze wsparciem z EISI. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Komisja ocenia możliwość 

przekształcenia Funduszu Wsparcia 

Stabilizacyjnego w mechanizmy, które – w 

przypadku wstrząsu asymetrycznego – 

będą oferować istotne narzędzia mające 

rzeczywisty wpływ na stabilizację 

makroekonomiczną. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Metodyka oceny jakości systemów 

i praktyk zarządzania inwestycjami 

publicznych stosowanych przez państwa 

członkowskie jest opisana w załączniku. 

Komisja regularnie ocenia adekwatność 

stosowanych metodyk i kryteriów, 

dostosowując je lub modyfikując w razie 

konieczności. Zmiany tych metodyk i 

kryteriów są podawane przez Komisję do 

wiadomości publicznej. 

3. Metodyka oceny jakości systemów 

i praktyk zarządzania inwestycjami 

publicznych stosowanych przez państwa 

członkowskie jest opisana w załączniku I. 

Komisja regularnie ocenia adekwatność 

stosowanych metodyk i kryteriów, 

dostosowując je lub modyfikując w razie 

konieczności. Zmiany tych metodyk i 

kryteriów są podawane przez Komisję do 

wiadomości publicznej. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 10, art. 19 ust. 3 i art. 20 

ust. 5, powierza się Komisji na czas 

nieokreślony od dnia [DATA/ wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia]. 

2. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 9 ust. 2, art. 10, art. 19 ust. 3, 

art. 20 ust. 4 i art. 22 ust. 2, powierza się 

Komisji na czas nieokreślony od dnia 

[DATA/ wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia]. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 10, art. 19 ust. 3 i art. 20 

ust. 5, może zostać w dowolnym 

momencie odwołane przez Parlament 

Europejski lub przez Radę. Decyzja o 

odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 

ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 9 ust. 2, art. 10, art.. 19 ust. 3, 

art. 20 ust. 4 i art. 22 ust. 2, może zostać w 

dowolnym momencie odwołane przez 

Parlament Europejski lub przez Radę. 

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 

ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 10, art. 19 ust. 3 i art. 20 

ust. 5 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 

ani Parlament Europejski, ani Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie trzech 

miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 

gdy przed upływem tego terminu zarówno 

6. Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 9 ust. 2, art. 10, art. 19 ust. 

3, art. 20 ust. 4 i art. 22 ust. 2 wchodzi w 

życie tylko wówczas, gdy ani Parlament 

Europejski ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od 

przekazania tego aktu Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 



 

PE627.842v02-00 22/27 AD\1168912PL.docx 

PL 

Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, że nie wniosą 

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy 

miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady. 

upływem tego terminu, zarówno Parlament 

Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 

ten przedłuża się o trzy miesiące z 

inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 

Rady. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wskaźniki odzwierciedlające 

postępy we wdrażaniu rozporządzenia w 

odniesieniu do celów określonych w 

motywie 36 i art. 1 określono w załączniku 

2. 

1. Wskaźniki odzwierciedlające 

postępy we wdrażaniu rozporządzenia w 

odniesieniu do celów określonych w 

motywie 36 i art. 1 określono w załączniku 

II. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Ocena śródokresowa programu 

przeprowadzana jest z chwilą, gdy 

dostępne są wystarczające informacje na 

temat realizacji EISI. Komisja 

przeprowadza ocenę końcową EISI cztery 

lata po wejściu w życie niniejszego 

rozporządzenia. 

Ocena śródokresowa programu dotycząca 

jego wdrożenia przeprowadzana jest z 

chwilą, gdy dostępne są wystarczające 

informacje na temat realizacji EISI i 

najpóźniej dwa lata po wejściu w życie. 

Komisja przeprowadza ocenę końcową 

EISI cztery lata po wejściu w życie 

niniejszego rozporządzenia. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) skuteczności niniejszego 

rozporządzenia; 

a) skuteczności niniejszego 

rozporządzenia, w szczególności kryteriów 

uruchomienia wsparcia w art. 4 oraz 
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potrzeby wprowadzenia ewentualnych 

nowych kryteriów; 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wkładu EISI w prowadzenie przez 

państwa członkowskie polityk 

gospodarczych w sposób zwiększający 

spójność w Unii; 

b) wkładu EISI w prowadzenie przez 

państwa członkowskie polityki 

gospodarczej i polityki społecznej w 

sposób zwiększający spójność 

gospodarczą, społeczną i terytorialną w 

Unii; 

 

Poprawka  43 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) wkładu niniejszego rozporządzenia 

w realizację unijnej strategii na rzecz 

wzrostu i zatrudnienia; 

c) wkładu niniejszego rozporządzenia 

w realizację unijnej strategii Europa 2020 

oraz Europejskiego filaru praw 

socjalnych; 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) celowości ustanowienia 

dobrowolnego mechanizmu 

ubezpieczeniowego służącego stabilizacji 

makroekonomicznej. 

d) celowości ustanowienia 

mechanizmu ubezpieczeniowego służącego 

stabilizacji makroekonomicznej. 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – punkt 1 – akapit 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zgodnie z art. 22 niniejszego 

rozporządzenia i pkt 22 i 23 porozumienia 

międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego 

stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 

2016 r. zachodzi potrzeba oceny 

rozporządzenia pod kątem 

zagwarantowania skutecznej oceny 

postępów w osiąganiu celów określonych 

w jego motywie 35 i art. 1. 

Zgodnie z art. 22 niniejszego 

rozporządzenia i pkt 22 i 23 porozumienia 

międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego 

stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 

2016 r. zachodzi potrzeba oceny 

rozporządzenia pod kątem 

zagwarantowania skutecznej oceny 

postępów w osiąganiu celów określonych 

w jego motywie 36 i art. 1. 

 

Poprawka  46 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) zatrudnienie, stopę bezrobocia, 

współczynniki aktywności zawodowej, 

wskaźniki pracy w niepełnym wymiarze 

czasu pracy, przepracowane godziny; 

c) zatrudnienie i zatrudnionych, stopę 

bezrobocia, stopę niepełnego 

zatrudnienia, wskaźnik potencjalnej 

dodatkowej siły roboczej, stopę bezrobocia 

wśród ludzi młodych, wskaźnik NEET, 

stopę długotrwałego bezrobocia, 

współczynniki aktywności zawodowej, 

wskaźniki pracy w niepełnym wymiarze 

czasu pracy, przepracowane godziny; 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) równouprawnienie płci na rynku 

pracy; 

 

Poprawka  48 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera c b (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cb) nierówności, ubóstwo pracujących 

i deprywację materialną; 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) nakłady brutto na środki trwałe 

finansowane w ramach programów 

wspieranych przez Unię za pośrednictwem 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich; 

e) nakłady brutto na środki trwałe 

finansowane w ramach programów 

wspieranych przez Unię za pośrednictwem 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Plus, Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich; 
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