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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Tego rodzaju propozycje korekty wymagają zgody właściwych służb 
technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej w sprawie zmiany art. 136 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilizacyjnego dla 
państw członkowskich, których walutą jest euro
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 48 ust. 6 i art. 48 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając końcowe sprawozdanie grupy zadaniowej przy Radzie Europejskiej 
zatytułowane „Umacnianie zarządzania gospodarczego w UE”,

– uwzględniając projekt decyzji Rady Europejskiej w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), przedłożony Radzie Europejskiej dnia 
16 grudnia 2010 r. (00033/2010 – C7-0014/2011),

– uwzględniając art. 74b Regulaminu,

– uwzględniając pismo Komisji Budżetowej do Komisji Spraw Konstytucyjnych z dnia 
18 lutego 2011 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinię Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej (A7-0052/2011), 

A. mając na uwadze, że art. 3 ust. 4 TUE stanowi, że: „Unia ustanawia unię gospodarczą i 
walutową, której walutą jest euro”;

B.  mając na uwadze, że Wielka Brytania postanowiła pozostać poza strefą jednej waluty;

C. mając na uwadze, że na mocy art. 3 ust. 1 TFUE „polityka pieniężna w odniesieniu do 
państw członkowskich, których walutą jest euro”, stanowi wyłączną kompetencję Unii;

D. mając na uwadze, że art. 5 ust. 1 TFUE stanowi, że: „państwa członkowskie koordynują 
swoje polityki gospodarcze w ramach Unii”, przy czym do państw członkowskich, 
których walutą jest euro, mają zastosowanie przepisy szczegółowe;

E. mając na uwadze, że jeżeli decyzja Rady Europejskiej zostanie przyjęta, może ona 
doprowadzić do powstania mechanizmu znajdującego się całkowicie poza sferą Unii i 
nieposiadającego żadnej roli przyznawanej instytucjom Unii jako takim;

F. mając na uwadze, że należy całkowicie zagwarantować i trwale zapewnić udział 
instytucji unijnych w mechanizmie oraz że należy ustanowić powiązanie na rzecz 
ewentualnej interwencji budżetu europejskiego w systemie gwarancyjnym;

G. mając na uwadze, że należy zbadać wszystkie możliwości w celu pełnego wprowadzenia 
mechanizmu do ram instytucjonalnych Unii oraz przewidzenia zaangażowania w 
mechanizm tych państw członkowskich, których walutą nie jest euro; mając na uwadze, 
że może się to wiązać z koniecznością zastosowania przepisów art. 20 TUE dotyczącego 
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wzmocnionej współpracy w przypadkach, gdzie jest to właściwe w celu zapewnienia 
spójności polityki gospodarczej Unii;

H. mając na uwadze, że najlepiej byłoby, gdyby zasady dotyczące mechanizmu 
stabilizacyjnego zostały zaproponowane przez Komisję;

I. mając na uwadze, że zasady dotyczące mechanizmu stabilizacyjnego powinny zapewnić 
odpowiednie ustalenia dotyczące audytu, odpowiedzialności i przejrzystości;

J. mając na uwadze, że mechanizmowi stabilizacyjnemu powinno towarzyszyć 
wzmocnienie zapobiegawczego i korekcyjnego elementu paktu stabilności i wzrostu, a 
także środki dotyczące konkurencyjności w perspektywie średnio- i długoterminowej 
oraz przezwyciężania nierówności makroekonomicznych państw członkowskich;

K. mając na uwadze, że – w uzupełnieniu mechanizmu stabilizacyjnego – Unia powinna 
wspierać skonsolidowany rynek euroobligacji;

L. mając na uwadze, że Komisja powinna przedstawić wnioski w sprawie legislacji, a w 
razie konieczności przeglądu traktatu, z myślą o utworzeniu w perspektywie 
średnioterminowej systemu zarządzania gospodarczego dla Unii, a zwłaszcza dla strefy 
euro, który wzmocniłby spójność i konkurencyjność gospodarki oraz ustabilizował 
system finansowy;

M. mając na uwadze, że art. 48 ust. 6 TUE uprawnia Radę Europejską do przyjmowania – po 
konsultacji z Parlamentem – decyzji zmieniających całość lub część przepisów części 
trzeciej TFUE, nie naruszając równowagi kompetencji między Unią a jej państwami 
członkowskimi;

N. mając na uwadze, że wszelkie zwiększenie lub ograniczenie kompetencji Unii 
wymagałoby zastosowania zwykłej procedury przeglądu;

O. mając na uwadze, że każdy kolejny przegląd TFUE powinien być prowadzony w ramach 
zwykłej procedury przeglądu;

P. mając na uwadze, że proponowana decyzja może wejść w życie dopiero po jej 
zatwierdzeniu przez państwa członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami 
konstytucyjnymi,

1. podkreśla, że polityka pieniężna w odniesieniu do państw członkowskich, których 
walutą jest euro, stanowi wyłączną kompetencję Unii i jest polityką wspólnotową od 
czasu wejścia w życie traktatu z Maastricht;

2. podkreśla znaczenie euro dla europejskiego projektu politycznego i gospodarczego oraz 
podkreśla znaczenie zobowiązania podjętego przez wszystkie państwa członkowskie na 
rzecz zapewnienia stabilności strefy euro, a także poczucia odpowiedzialności i 
solidarności, jakie państwa te wykazały;

3. podkreśla, że europejski mechanizm stabilizacyjny stanowi istotną część ogólnego 
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pakietu środków, które opracowano dla określenia nowych ram, wzmacniając dyscyplinę 
budżetową oraz koordynację gospodarczych i finansowych strategii politycznych państw 
członkowskich, które powinny obejmować wspieranie wspólnej europejskiej reakcji na 
wyzwania związane ze wzrostem, przy jednoczesnym przezwyciężaniu nierówności 
gospodarczych i społecznych oraz poprawie konkurencyjności;

4. zauważa, że Rada nie wykorzystała wszystkich możliwości, jakie dają traktaty, dla 
pełnego wzmocnienia paktu stabilności i wzrostu oraz dla poprawy koordynacji 
gospodarczej na szczeblu europejskim;

5. uważa, że kluczowe jest wyjście poza środki tymczasowe zorientowane na stabilizację 
strefy euro oraz że Unia powinna rozwinąć zarządzanie gospodarcze, między innymi za 
pomocą strategii politycznych i instrumentów mających na celu wspieranie trwałego 
wzrostu w państwach członkowskich; uważa, że wzmocnienie paktu stabilności i 
wzrostu, europejskiego semestru i strategii UE 2020 oraz zmiana w art. 136 TFUE 
dotyczącym mechanizmu stabilizacyjnego są jedynie pierwszym krokiem w tym 
kierunku;

6. podkreśla, że europejski mechanizm stabilizacyjny wraz z zawartymi w nim
rygorystycznymi warunkami angażuje wszystkie państwa członkowskie, których walutą 
jest euro, nawet te niewielkie, których gospodarki nie można uznać za „niezbędną” do 
celów ochrony strefy euro jako całości;

7. ostrzega, że zamiar ustanowienia stałego mechanizmu stabilizacyjnego poza ramami 
instytucjonalnymi UE stanowi zagrożenie dla integralności systemu opartego na 
traktatach; uważa, że Komisja musi być członkiem zarządzającym tym mechanizmem, a 
nie tylko obserwatorem; ponadto jest zdania, że w związku z tym Komisja powinna mieć 
uprawnienia do podejmowania odpowiednich inicjatyw z myślą o osiągnięciu celów 
europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego za zgodą państw członkowskich, których to 
dotyczy; podkreśla, że państwa członkowskie muszą na każdym etapie przestrzegać 
prawodawstwa Unii i zapisanych w nim prerogatyw instytucji;

8. podkreśla, że przy ustanawianiu i stosowaniu stałego mechanizmu stabilizacyjnego 
należy w pełni przestrzegać podstawowych zasad demokratycznego procesu 
decyzyjnego, takich jak przejrzystość, nadzór parlamentarny i odpowiedzialność 
demokratyczna; podkreśla, że mechanizm powinien wymagać ścisłego zaangażowania 
instytucji i organów Unii odpowiedzialnych za kwestie monetarne – Komisji 
Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego; 
podkreśla, ze mechanizm nie może doprowadzić do powstania nowego modelu 
zarządzania europejskiego, pozbawionego standardów demokratycznych, jakie osiągnęła 
Unia;

9. ubolewa, że Rada Europejska nie zbadała wszystkich zapisanych w traktatach 
możliwości opracowania stałego mechanizmu stabilizacyjnego; uważa przede 
wszystkim, że w ramach obecnych kompetencji Unii odnoszących się do unii 
gospodarczej i walutowej (art. 3 ust. 4 TUE) oraz do polityki walutowej państw 
członkowskich, których walutą jest euro (art. 3 ust. 1 lit. c TFUE), właściwe byłoby 
skorzystanie z uprawnień przyznanych Radzie w art. 136 TFUE lub, jako rozwiązanie 
alternatywne, odniesienie się do art. 352 TFUE w połączeniu z art. 133 i 136 TFUE;



PE458.618v02-00 8/21 RR\860048PL.doc

PL

10. wzywa Komisję do poszukiwania innych mechanizmów w celu zapewnienia stabilności 
finansowej oraz trwałego i odpowiedniego wzrostu gospodarczego w strefie euro, a także 
do przedstawienia niezbędnych wniosków legislacyjnych; podkreśla, że mechanizm 
stabilizacyjny musi obejmować środki stosowane do ograniczenia zagrożeń dla 
stabilności finansowej, gospodarczej i społecznej, w tym skuteczną regulację rynków 
finansowych, przegląd paktu stabilności i wzrostu, lepszą koordynację gospodarczą, 
wprowadzenie instrumentów służących zmniejszeniu nierówności makroekonomicznych 
wewnątrz strefy euro oraz środki mające na celu odbudowę ekologiczną;

11. uważa ponadto, że ustanowienie i funkcjonowanie stałego mechanizmu stabilizacyjnego 
powinno mieć miejsce w ramach Unii Europejskiej oraz przy wykorzystaniu – przez 
analogię – instytucjonalnego mechanizmu wzmocnionej współpracy jako środka 
zaangażowania instytucji UE na wszystkich etapach i zachęcania do udziału w 
mechanizmie tych państw członkowskich, których walutą nie jest jeszcze euro;

12. uważa, że w celu należytego przeanalizowania proponowanego projektu decyzji Rady 
Europejskiej potrzebne są dodatkowe informacje, a w szczególności informacje 
dotyczące planowanego kształtu mechanizmu stabilizacyjnego i powiązań, jakie będzie 
on miał z instytucjami unijnymi, z proponowanym europejskim funduszem walutowym i 
z Międzynarodowym Funduszem Walutowym; zatem wzywa Radę Europejską do 
spełnienia następujących warunków w ramach tworzenia nowego europejskiego 
mechanizmu stabilizacyjnego:

a) przeredagowanie projektu decyzji Rady Europejskiej zgodnie z propozycjami 
w załączonych do niej poprawkach1, co oznacza, że poprzez zaangażowanie 
instytucji UE w ustanowienie stałego mechanizmu stabilizacyjnego i 
określenie warunków udzielania pomocy finansowej, mechanizm ten –
pomimo swego międzyrządowego charakteru – zostałby umieszczony w 
strukturach UE, np. w formie agencji; domaga się, aby mechanizm 
stabilizacyjny od samego początku był dostępny dla państw członkowskich, 
których walutą nie jest euro, lecz które pragną w nim uczestniczyć;

lub

b) jasne zobowiązanie Rady Europejskiej gwarantujące, że:

– decyzja dotycząca elementów operacyjnych stałego mechanizmu 
stabilizacyjnego i środków warunkujących obejmujących program 
dostosowania gospodarczego i podatkowego zostanie podjęta na podstawie 
wniosku Komisji w oparciu o zwykłą procedurę ustawodawczą oraz że 
Komisja będzie odpowiedzialna za zapewnienie pełnego przestrzegania 
tych środków oraz za zapobiegawcze stosowanie mechanizmu i regularne 
składanie sprawozdań Parlamentowi;

– Komisja Europejska podejmie się realizacji wszystkich koniecznych zadań 

                                               
1
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związanych z wdrażaniem i monitorowaniem stałego mechanizmu oraz z 
oceną sytuacji finansowej wszystkich państw członkowskich, których 
walutą jest euro, i będzie regularnie informowała o tym Parlament;

– pomoc finansowa w ramach mechanizmu będzie podlegała dokładnej 
analizie i będzie uzależniona od programu odbudowy gospodarczej i 
finansowej; podejmując decyzje o udzieleniu pomocy finansowej, państwa 
członkowskie, których walutą jest euro, oraz państwa reprezentujące 
państwa członkowskie biorące udział w stałym mechanizmie 
stabilizacyjnym i finansujące go będą działały na podstawie oceny 
udostępnianej przez Komisję, Europejski Bank Centralny oraz 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jeżeli byłby on zaangażowany w 
dane działania; Komisja będzie informować Parlament o analizie i 
warunkach naprawy finansowej i gospodarczej; oraz

– żadne z państw, których walutą jest euro i które wniosły swój wkład do 
stałego mechanizmu stabilizacyjnego, nie może być pozbawione dostępu 
doń z powodu swojej wielkości;

– sekretariat stałego mechanizmu stabilizacyjnego zapewni Komisja;

13. przypomina, że przyszły stały mechanizm stabilizacyjny powinien wykorzystywać 
instytucje UE, gdyż pozwoliłoby to uniknąć powielania struktur, które mogłyby okazać 
się szkodliwe dla integracji europejskiej;

14. domaga się, aby warunki udzielania pożyczek stosowane w przypadku zwrotu środków 
do stałego mechanizmu stabilizacyjnego w przypadku jego uruchomienia były podobne 
do warunków stosowanych w przypadku instrumentu wsparcia bilansu płatniczego i 
pomocy makrofinansowej, z których to instrumentów korzysta Komisja Europejska, a 
więc aby ściśle przestrzegać zasady zabezpieczenia innymi kredytami bez marży 
wykraczającej poza koszty finansowania zewnętrznego; ponadto uważa, że stopy 
procentowe oferowane w ramach stałego mechanizmu stabilizacyjnego powinny być 
korzystne;

15. domaga się, aby Parlament mógł kontrolować, czy państwa członkowskie stosują się do 
wytycznych gospodarczych ustalonych przez Komisję oraz przestrzegają warunków 
wynikających z mechanizmu stabilizacyjnego, a także podkreśla, że stosownie do swoich 
praw w zakresie budżetu i kontroli wszystkie parlamenty krajowe będą zaangażowane na 
wszystkich etapach, zwłaszcza w kontekście europejskiego okresu oceny koordynacji 
polityki gospodarczej, aby podnieść stopień przejrzystości podejmowanych decyzji i 
odpowiedzialności za nie;

16. popiera wyrażony przez Komisję zamiar „zapewnienia spójności przyszłego 
mechanizmu z zarządzaniem gospodarczym UE szczególnie w strefie euro, przy 
jednoczesnym poszanowaniu uprawnień przyznanych Unii i jej instytucjom na mocy 
traktatu”;
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17. podkreśla, że zmieniony projekt decyzji Rady Europejskiej nie zwiększyłby uprawnień 
Unii, pozostając w zakresie uproszczonej procedury przeglądu traktatu; zauważa 
natomiast, że decyzja ta nie może ograniczać uprawnień instytucji UE w dziedzinie 
polityki gospodarczej i walutowej oraz polityki walutowej państw członkowskich, 
których walutą jest euro, oraz nie może w żadnym razie stać na przeszkodzie 
właściwemu stosowaniu prawodawstwa UE, a w szczególności art. 122 i 143 TFUE, ani 
dorobku prawnego UE;

18. ponownie podkreśla, że stosowanie art. 48 ust 6 TUE stanowi wyjątkową procedurę, a 
także przypomina o tym, że zgodnie z art. 48 ust. 3 TUE Parlament ma prawo zwołać 
konwencję w celu przekształcenia instytucji oraz zmiany procedur i strategii 
politycznych składających się na zarządzanie gospodarką UE;

19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji i Europejskiemu Bankowi Centralnemu jako opinii Parlamentu Europejskiego, 
zgodnie z art. 48 ust. 6 akapit drugi TUE.
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ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU REZOLUCJI:

Poprawka do projektu decyzji Rady Europejskiej

W art. 136 ust. 1 TFUE dodaje się następujące akapity w brzmieniu:

„Na zalecenie Komisji i po konsultacjach z Parlamentem Europejskim państwa 
członkowskie, których walutą jest euro, mogą ustanowić mechanizm stabilizacyjny, który 
będzie uruchamiany, jeżeli będzie to niezbędne do ochrony stabilności strefy euro. Decyzja o 
udzieleniu wszelkiej niezbędnej pomocy finansowej w ramach takiego mechanizmu będzie 
podejmowana na podstawie wniosku Komisji Europejskiej, a jej udzielanie będzie 
podlegało rygorystycznym warunkom zgodnym z zasadami i celami Unii określonymi w 
Traktacie o Unii Europejskiej oraz w niniejszym traktacie.

Zasady i przepisy dotyczące warunków udzielania pomocy finansowej w ramach 
mechanizmu, a także kontroli nad nim określa się w rozporządzeniu zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą”.

W artykule 136 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

„W odniesieniu do środków, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), w głosowaniu biorą udział 
tylko członkowie Rady reprezentujący państwa członkowskie, których walutą jest euro.

Większość kwalifikowaną wyżej wymienionych członków określa się zgodnie z artykułem 
238 ust. 3 lit. a).

W odniesieniu do środków, o których mowa w ust. 1 akapit trzeci, w głosowaniu biorą 
udział tylko członkowie Rady reprezentujący państwa członkowskie uczestniczące w 
mechanizmie”.
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OPINIA KOMISJI GOSPODARCZEJ I MONETARNEJ

dla Komisji Spraw Konstytucyjnych

w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej w sprawie zmiany art. 136 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilizacyjnego dla 
państw członkowskich, których walutą jest euro
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Współsprawozdawcy: Jean-Paul Gauzès, Edward Scicluna

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, 
właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Projekt decyzji
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

(1) Artykuł 48 ust. 6 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) zezwala Radzie 
Europejskiej, stanowiącej jednomyślnie po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim, 
Komisją i, w niektórych przypadkach, 
Europejskim Bankiem Centralnym, przyjąć 
decyzję zmieniającą wszystkie lub część 
postanowień części trzeciej Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE). Decyzja taka nie może zwiększać 

(1) Artykuł 48 ust. 6 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) zezwala Radzie 
Europejskiej, stanowiącej jednomyślnie po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim, 
Komisją i, w niektórych przypadkach, 
Europejskim Bankiem Centralnym, przyjąć 
decyzję zmieniającą wszystkie lub część 
postanowień części trzeciej Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE). Decyzja taka nie może zwiększać 
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kompetencji przyznanych Unii w 
Traktatach, a jej wejście w życie jest 
uzależnione od późniejszego jej 
zatwierdzenia przez państwa członkowskie 
zgodnie z ich odpowiednimi wymogami 
konstytucyjnymi.

kompetencji przyznanych Unii w 
Traktatach, a jej wejście w życie jest 
uzależnione od późniejszego jej 
zatwierdzenia przez wszystkie państwa 
członkowskie UE zgodnie z ich 
odpowiednimi wymogami 
konstytucyjnymi.

Uzasadnienie

Poprawka ta służy wyjaśnieniu, które z państw członkowskich Unii Europejskiej będą 
musiały zatwierdzić proponowane zmiany w Traktacie.

Poprawka 2

Projekt decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

(3a) Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 
2010 r. Rada Europejska uzgodniła 
również, że państwa członkowskie, 
których walutą nie jest euro, mogą podjąć 
decyzję o uczestnictwie w działaniach 
prowadzonych w ramach mechanizmu na 
zasadzie ad hoc.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest zgodna z konkluzjami z posiedzenia Rady Europejskiej w grudniu 2010 r.

Poprawka 3

Projekt decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

(4) Mechanizm stabilizacyjny zapewni 
narzędzie niezbędne do przeciwdziałania 
takim przypadkom zagrożeń dla stabilności 
finansowej strefy euro jako całości, jakie 
odnotowano w roku 2010, i dzięki temu
przyczyni się do utrzymania stabilności 
gospodarczej i finansowej w samej Unii.
Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2010 r. 

(4) Mechanizm stabilizacyjny zapewni 
narzędzie niezbędne do przeciwdziałania 
takim przypadkom zagrożeń dla stabilności 
finansowej strefy euro – do której należą 
państwa członkowskie, których walutą jest 
euro – jakie odnotowano w roku 2010, i 
przyczyni się do utrzymania stabilności 
gospodarczej i finansowej w samej Unii.
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Rada Europejska uzgodniła, iż w związku z 
tym, że mechanizm ten ma służyć ochronie 
stabilności finansowej strefy euro jako 
całości, art. 122 ust. 2 TFUE nie będzie już 
do tego celu potrzebny. Szefowie państw 
lub rządów uzgodnili zatem, że artykuł ten 
nie powinien być wykorzystywany do tego 
celu.

Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2010 r. 
Rada Europejska uzgodniła, iż w związku z 
tym, że mechanizm ten ma służyć ochronie 
stabilności finansowej strefy euro jako 
całości, art. 122 ust. 2 TFUE nie będzie już 
do tego celu potrzebny od dnia wejścia w 
życie niniejszej decyzji. 

Poprawka 4

Projekt decyzji
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

(4a) Mechanizm stabilizacyjny uzupełni 
dodatkowe środki stosowane w celu 
zmniejszenia ryzyka stabilności 
finansowej, w tym wzmocnienie 
zapobiegawczego i korekcyjnego aspektu 
procedury w ramach Paktu na rzecz 
stabilności i wzrostu, większy nadzór nad 
budżetami krajowymi oraz wykorzystanie 
nowych procedur przeciwdziałania 
brakowi równowagi makroekonomicznej. 

Poprawka 5

Projekt decyzji
Punkt 4 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

(4b) Państwa członkowskie, zwłaszcza te, 
których walutą jest euro, powinny 
współpracować w duchu solidarności, 
rozwiązując kwestie związane z średnio- i 
długoterminową konkurencyjnością oraz 
brakiem równowagi makroekonomicznej 
między państwami członkowskimi.

Poprawka 6
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Projekt decyzji
Punkt 4 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

(4c) Komisja powinna przygotować w 
formie wniosku do przyjęcia w zwykłej 
procedurze ustawodawczej szczegółowy 
zbiór przepisów stanowiących podstawę 
zarządzania mechanizmem 
stabilizacyjnym i korzystania z niego oraz 
powinna określić, jakie instrumenty mają 
być stosowane w jego ramach.

Poprawka 7

Projekt decyzji
Punkt 4 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

(4d) Komisja powinna także przyjrzeć się 
innym mechanizmom, aby zapewnić 
stabilność finansową w strefie euro, i 
powinna przedstawić niezbędne wnioski 
ustawodawcze.

Poprawka 8

Projekt decyzji
Punkt 4 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

(4e) Komisja powinna zbadać potencjał 
przyszłego systemu euroobligacji jako 
dodatkowego mechanizmu 
umożliwiającego utrzymanie stabilności w 
strefie euro, a w szczególności powinna 
przeanalizować warunki, dzięki którym 
system ten byłby korzystny dla wszystkich 
uczestniczących w nim państw 
członkowskich oraz dla całej strefy euro.

Poprawka 9
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Projekt decyzji
Punkt 4 f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

(4f) Kryzys uwypuklił potrzebę 
przyspieszenia procesu zrównoważonej, 
trwałej i pełnej konwergencji 
gospodarczej oraz koordynacji politycznej 
wychodzącej poza obecne ramy, a co za 
tym idzie, przyczyniającej się do 
wzmocnienia metody unijnej. Dlatego też 
wszelka zmiana TFUE w ramach zwykłej 
procedury powinna zawierać propozycje 
służące zagwarantowaniu włączenia 
przepisów dotyczących ustanowienia i 
funkcjonowania jakiegokolwiek 
mechanizmu stabilizacyjnego oraz 
stosowania ich w ramach metody unijnej.

Poprawka 10

Projekt decyzji
Artykuł 1 

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

W art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej dodaje się ustęp w brzmieniu: 
.

W art. 136 ust. 1 TFUE dodaje się literę w 
brzmieniu:

"3. Państwa Członkowskie, których walutą 
jest euro, mogą ustanowić mechanizm 
stabilizacyjny uruchamiany, jeżeli będzie 
to niezbędne do ochrony stabilności strefy 
euro jako całości. Udzielenie wszelkiej 
niezbędnej pomocy finansowej w ramach 
takiego mechanizmu będzie podlegało 
rygorystycznym warunkom.”.

„c) ustanowienia stałego mechanizmu 
stabilizacyjnego w celu ochrony 
stabilności strefy euro złożonej z państw 
członkowskich, których walutą jest euro.  
Państwa członkowskie, których walutą nie 
jest euro, mogą podjąć decyzję o udziale w 
tym mechanizmie. Udzielenie wszelkiej 
niezbędnej pomocy finansowej w ramach 
takiego mechanizmu będzie podlegało 
rygorystycznym warunkom zgodnym z 
zasadami i celami Unii ustanowionymi w 
Traktacie o Unii Europejskiej oraz w 
niniejszym Traktacie. Ten stały 
mechanizm stabilizacyjny ma być 
skonstruowany w taki sposób, by poprawić 
dyscyplinę budżetową i przyczynić się do 
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równowagi finansów publicznych w 
perspektywie długoterminowej.”

Poprawka 11

Projekt decyzji
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

Artykuł 1a
W art. 136 ust. 2 akapit pierwszy TFUE 
otrzymuje brzmienie:
„W odniesieniu do środków, o których 
mowa w ustępie 1 lit. a) i b), w głosowaniu 
biorą udział tylko członkowie Rady 
reprezentujący państwa członkowskie, 
których walutą jest euro. W odniesieniu 
do ust. 1 lit. c) jedynie członkowie Rady 
reprezentujący państwa członkowskie, 
których walutą jest euro oraz członkowie 
reprezentujący państwa członkowskie 
uczestniczące w stałym mechanizmie 
stabilizacyjnym i wnoszące do niego wkład 
biorą udział w głosowaniu.” 

Poprawka 12

Projekt decyzji
Artykuł 2 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

Państwa członkowskie niezwłocznie 
notyfikują Sekretarzowi Generalnemu 
Rady zakończenie procedur służących 
zatwierdzeniu niniejszej decyzji zgodnie ze 
swoimi odpowiednimi wymogami 
konstytucyjnymi.

Wszystkie państwa członkowskie UE 
niezwłocznie notyfikują Sekretarzowi 
Generalnemu Rady zakończenie procedur 
służących zatwierdzeniu niniejszej decyzji 
zgodnie ze swoimi odpowiednimi 
wymogami konstytucyjnymi.

Uzasadnienie

Poprawka ta służy wyjaśnieniu, które państwa członkowskie Unii Europejskiej notyfikują 
Sekretarzowi Generalnemu Rady zakończenie procedur służących zatwierdzeniu tej decyzji.
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PISMO SKIEROWANE PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI BUDŻETOWEJ 
A. LAMASSOURE'A DO PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI SPRAW 

KONSTYTUCYJNYCH C. CASINIEGO

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Ref.:D(2011) 8060

303128     18.02.2011

Szanowny Panie Przewodniczący!

Na ostatnim posiedzeniu w dniu 7 lutego Komisja Budżetowa miała okazję przeprowadzić 
dyskusję na temat wniosku dotyczącego wprowadzenia zmiany (dodanie nowego ust. 3) do 
art. 136 TFUE w ramach procedury uproszczonej przewidzianej w art. 48 ust. 6 TUE, która 
jest obecnie dyskutowana w Komisji Spraw Konstytucyjnych w obecności dwóch 
współsprawozdawców komisji AFCO – Elmara Broka i Roberta Gualtieriego. Po 
przeprowadzeniu dyskusji komisja podjęła decyzję o rozpatrzeniu opinii wyrażonej w czasie 
debaty przez większość zasiadających w niej posłów i przedstawionej w formie pisma 
wystosowanego przez jej przewodniczącego.

Dyskutowany wniosek dotyczy wprowadzenia zmiany do art. 136 TFUE umożliwiającej 
zainteresowanym państwom członkowskim ustanowienie mechanizmu stabilizacyjnego dla 
strefy euro, który mógłby zostać uruchomiony, gdyby okazało się to „niezbędne do ochrony 
stabilności strefy euro jako całości”.

Komisja Budżetowa z zadowoleniem przyjęła uznanie w traktatach możliwości utworzenia 
tego rodzaju mechanizmu stabilizacyjnego. Niepokoi ją jednak fakt, iż proponowany projekt 
otwiera drogę do utworzenia takiego mechanizmu całkowicie poza sferą Unii, tj. w drodze 
mechanizmów międzyrządowych lub nawet na mocy prawa prywatnego, bez przyznawania 
jakiejkolwiek roli instytucjom europejskim jako takim.

Komisja Budżetowa uważa, że wiarygodność mechanizmu stabilizacyjnego zostałaby 
wzmocniona, gdyby na danym etapie przewidziano udział Unii Europejskiej, przede 
wszystkim poprzez ewentualną interwencję budżetu europejskiego jako części mechanizmu 
gwarancyjnego, jak ma to miejsce w przypadku obecnego europejskiego mechanizmu 
stabilizacji finansowej. Niedawne doświadczenia wydają się w wystarczającym stopniu 
potwierdzać tę tezę.

Z drugiej strony oczywiste jest także, że interwencja instytucji europejskich pozwoliłaby na 
szerszą demokratyczną kontrolę mechanizmu, przede wszystkim dzięki wykonywaniu przez 
Parlament Europejski przyznanych mu uprawnień władzy budżetowej.

W tym kontekście Komisja Budżetowa uważa, że kluczowe jest przyznanie instytucjom 
europejskim właściwej roli w ramach mechanizmu, co umożliwiłoby pewien stopień 
demokratycznej kontroli nad zarządzaniem funduszem. Ponadto należałoby utrzymać 
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możliwość udziału UE w mechanizmie w przyszłości oraz ustanowić powiązanie z myślą o 
ewentualnej interwencji budżetu UE w systemie gwarancyjnym.

Dodatkowo, w odniesieniu do prowadzonej obecnie szerszej debaty na temat zarządzania 
gospodarczego, Komisja Budżetowa chciałby podkreślić, że – chociaż zgadza się co do 
potrzeby dysponowania wzmocnionymi mechanizmami wdrażania w przypadku 
nieprzestrzegania kryteriów zapisanych w Pakcie Stabilności i Wzrostu – uważa, iż kary nie 
powinny obejmować środków odnoszących się do instrumentów wydatkowych 
przewidzianych w budżecie UE na rzecz wdrażania europejskich strategii politycznych, gdyż 
wiązałyby się one z procedurami prowadzonymi przede wszystkim za pomocą 
mechanizmów międzyrządowych.

(Formuła grzecznościowa i podpis)
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